
Dohoda o pristúpení k záväzku 
uzatvorená podľa § 533 zákona 40/1964 Zb. v platnom znení 

(ďalej len „Dohoda") 

medzi 

Mesto Nitra, 
zastúpené Marekom Hattasom, primátorom mesta Nitrv, 
IČO: 308 307 
Štefánikova trieda 60 
950 06 Nitra 
bankové spojenie: 
1BAN: SK18 0900 0000 0050 4917 9673 B1C: G I B A S K B X 
(ďalej len ako „ veriteľ " v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

Branislav Jančich 
trvalé bytom 
dátum národ 
(ďalej len ako „ pristupujúci dlžník " v príslušnom gramatickom tvare) 

I . Predmet Dohody 

1. Dlžník SUPER MÉDIA GROUP, s.r.o., IČO: 51844770, Kvačalova 1008/43, 821 08 
Bratislava má splatný záväzok voči mestu Nitra vo výške 5.920,- E U R (slovom: 
päťtisícdeväťstodvadsať eur) (ďalej len „pohľadávka" alebo „záväzok dlžníka") podľa 
nasledovných právnych vzťahov: 

a) podľa Zmluvy o spolupráci č. 333/2019/OK pri zabezpečení a organizácii podujatia 
„ K. A N D R Á Č O V C I - M E G A TURNÉ OPEN A I R 2019" uzatvorenej medzi dlžníkom a 
veriteľom dňa 19.06.2019, ktorá je prílohou č. 3 k tejto Dohode za dohodnuté nájomné 
vo výške 2000,- E U R za poskytnutie objektu amfiteátra na základe faktúry č. 201901083 
zo dňa 21.08.2019 na sumu vo výške 2.000,- E U R , ktorá je prílohou č. 4 k tejto Dohode. 
Táto pohľadávka je predmetom exekúcie vedenej súdnym exekútorom J UDr. Bohumilom 
Kubátom pod sp. zn. 360EX 311/2020. Dlžník z vyššie uvedenej sumy do dnešného dňa 
neuhradil ani časť. 

b) podľa Zmluvy o spolupráci č. 354/2019/OK pri zabezpečení a organizácii podujatia 
„NABUCCO- OPEN A I R OPERA TOUR" uzatvorenej medzi dlžníkom a veriteľom dňa 
19.06.2019, ktorá je prílohou č. 1 k tejto Dohode za dohodnuté nájomné vo výške 2.000,-
E U R za poskytnutie objektu amfiteátra na základe faktúry č. 201901135 zo dňa 
12.09.2019 na sumu vo výške 2.000,- EUR, ktorá je prílohou č. 2 k tejto Dohode. Táto 
pohľadávka je predmetom exekúcie vedenej súdnym exekútorom JUDr. Bohumilom 
Kubátom pod sp. zn. 360EX 311/2020. Dlžník z vyššie uvedenej sumy do dnešného dňa 
neuhradil ani časť. 



c) podľa Zmluvy o nájme priestorov Mestskej haly v Nitre č. 2770/2019/OŠMaŠ za 
účelom organizácie podujatia „SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ - muzikál" uzatvorenej medzi 
pôvodným dlžníkom a veriteľom dňa 13.01.2020, ktorá je prílohou č. 5 k tejto Dohode 
za dohodnuté nájomné vo výške 1.920,- E U R za poskytnutie objektu na základe faktúry 
č. 202000287 zo dňa 27.01.2020 na sumu vo výške 1.920,- EUR. ktorá je prílohou č. 6 k 
tejto Dohody. Dlžník z vyššie uvedenej sumy do dnešného dňa neuhradil ani časť. 

I I . Vyhlásenie strán 

1 Pristupujúci dlžník vyhlasuje, že podpísaním tejto Dohody pristupuje k záväzku dlžníka 
vyplývajúceho zo zmlúv a faktúr uvedených v článku I . tejto Dohody. 

2. Pristupujúci dlžník týmto prehlasuje, že je mu známy obsah zmlúv a faktúr uvedených v 
článku I tejto Dohody, na ktorých základe splní záväzok dlžníka. 

3. Pristupujúci dlžník vyhlasuje, že nemá voči pohľadávke žiadne námietky, ani iné 
protinároky, ktoré by mohol ku dňu podpisu tejto Dohody uplatniť voči veriteľovi. 

4. Veriteľ vyhlasuje, že súhlasí so splatením pohľadávky pristupujúcim dlžníkom popri 
dlžníkovi. 

5. Pristupujúci dlžník uznáva čo do dôvodu a výšky celkový záväzok dlžníka vo výške 5.920,-
EUR. Pristupujúci dlžník sa zaväzuje uhradiť záväzok dlžníka vo výške 5.920,- E U R voči 
veriteľovi v pravidelných mesačných splátkach. 

I I I . Dohoda o splátkach 

1. Pristupujúci dlžník sa zaväzuje uhradiť celú pohľadávku vo výške 5.920,- E U R vo forme 
splátok prevodom na účet uvedený v záhlaví tejto Dohody, alebo úhradou v pokladnici 
Mesta Nitry. 

2. Prvá splátka bude uhradená do dňa 05.05.2022 vo výške 1.000,- E U R (slovom tisíc eur) 
a potom ďalšia vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) do 15. júna 2022 a následne každá 
ďalšia vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) pravidelne mesačne vždy najneskôr k 15. 
dňu príslušného kalendárneho mesiaca, a to až do zaplatenia celej pohľadávky, pričom 
posledná splátka bude vo výške 420,- EUR. 

3. Jednotlivá úhrada v zmysle tohto článku bude uvádzaná pod VS: 201901083. 

4. Strany dohody sa zaväzujú vykonať všetky potrebné úkony a poskytnúť si potrebnú 
súčinnosť tak, aby došlo k naplneniu účelu tejto Dohody - t. j . aby došlo k úhrade 
pohľadávky riadne a včas. V prípade aj keď len čiastkovej úhrady pohľadávky dlžníkom 
bude veriteľ pristupujúceho dlžníka o tejto úhrade bezodkladne informovať. 

5. Nezaplatenie dohodnutej mesačnej splátky riadne a včas má za následok stratu výhody 
splátok dojednanej v tejto Dohode. Pristupujúci dlžník sa zároveň zaväzuje zaplatiť 
pohľadávku naraz vtedy, ak nezaplatí niektorú splátku včas. Za dátum úhrady jednotlivých 
splátok sa podľa tejto Dohody považuje dátum pripísania úhrady na účet veriteľa uvedený 



v záhlaví tejto Dohody a nie odpísanie finančných prostriedkov z účtu pristupujúceho 
dlžníka. 

6. Pristupujúci dlžník je povinný uhradiť každú z dohodnutých splátok tak, aby bola príslušná 
splátka pripísaná na účet veriteľa najneskôr v deň jej splatnosti. 

IV. Ostatné dojednania 

1. Táto Dohoda i vzťahy ňou výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka. 

2. Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých veriteľ obdrží tri vyhotovenia 
a pristupujúci dlžník jedno vyhotovenie. 

3. Strany dohody si obsah tejto Dohody pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

4. Zmeny a doplnky Dohody sa uskutočnia vo forme postupne očíslovaných písomných 
dodatkov po vzájomnej Dohode účastníkov. 

5. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

6. Táto Dohoda je povinne zverejňovaná v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií). 

7. Táto Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na 
§ 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka) v Centrálnom registri zmlúv. 
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Mesto rsitra 

Marek Hattas, primátor mesta Nitry 
l 

Branislav Jančich 


