Dohoda o pristúpení k záväzkom
uzatvorená v zmysle ust. § 533 Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb.)
medzi:
Veriteľ:

MIRI transport s.r.o.
IČO: 12 123 480
sídlo: 925 03 Horné Saliby 5487
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č. 123456/T,
zastúpená: Mgr. Lucia Malá, konateľka
bankové spojenie: 00258452/0100
IBAN: SK548965213354
(ďalej len „veriteľ“)

a
Pristupujúci dlžník: Ing. Tibor Biely, rod. Biely
nar. 18.02.1970, r.č. 700618/7060
trvale bytom Májová 15, 924 01 Galanta
občan Slovenskej republiky
(ďalej len „pristupujúci dlžník“)
(veriteľ a pristupujúci dlžník spolu ďalej len ako „strany dohody“ alebo jednotlivo ,,strana
dohody“‘)
uzatvorili dnešného dňa dohodu o pristúpení k záväzkom (ďalej len ako ,,dohoda“) za
nasledovných podmienok:
čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.

Na základe objednávok medzi veriteľom ako predávajúcim a spoločnosťou Firma s.r.o.,
IČO: 40 258 993, sídlo: Poľná 9, 931 01 Šamorín, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 123456/T ako kupujúcim (ďalej len
ako „dlžník v I. rade“), veriteľ predal a dodal dlžníkovi v I. rade balíkovanú biomasu
(slamu), za predaj ktorej veriteľ vystavil pre dlžníka v I. rade faktúry:
 faktúra č. 2014104, vystavená dňa 03.09.2014, na sumu 4.274,21 EUR, za
balíkovanú biomasu (slamu) o množstve 104,76 t. Faktúra bola splatná
dňa 17.09.2014,
 faktúra č. 2014149, vystavená dňa 29.09.2014, na sumu 3.977,18 EUR, za
balíkovanú biomasu (slamu) o množstve 97,48 t. Faktúra bola splatná
dňa 13.10.2014,
 faktúra č. 2014193, vystavená dňa 17.10.2014, na sumu 3.914,35 EUR za
balíkovanú biomasu (slamu) o množstve 95,94 t. Faktúra bola splatná
dňa 31.10.2014,
1



faktúra č. 2014239, vystavená dňa 28.11.2014, na sumu 5.811,55 EUR za
balíkovanú biomasu (slamu) o množstve 142,44 t. Faktúra bola splatná
dňa 12.12.2014.

Tieto sumy sa dlžník v I. rade zaviazal veriteľovi zaplatiť podľa splatnosti vyššie
uvedených faktúr, avšak do dnešného dňa bola dlžníkom v I. rade uhradená v plnej sume
len faktúra č. 2014104 a to dňa 01.10.2014, faktúra č. 2014149 bola uhradená len
čiastočne a to dňa 25.11.2014 sumou vo výške 1.000,- EUR a dňa 22.12.2014 sumou vo
výške 2.000,- EUR, faktúra č. 2014193 bola uhradená dňa 22.01.2015 sumou vo výške
3.000,- EUR. Celková zostatková suma dlhu za vyššie vystavené faktúry teda činí
7.703,08 EUR.
čl. 2
Predmet dohody
1.

Pristupujúci dlžník sa zaväzuje zaplatiť veriteľovi vyššie uvedené peňažné záväzky:
 dlžníka v I. rade v celkovej výške 7.703,08 EUR (sedemtisícsedemstotri eur osem
eurocentov) za dlžníka v I. rade;
a to do 15 dní odo dňa podpísania tejto dohody oboma stranami dohody, na účet veriteľa
vedený v Tatra banke, a.s., IBAN SK548965213354.

2.

Pristupujúci dlžník vyhlasuje, že v prípade, ak poruší svoju povinnosť a dostane sa do
omeškania s úhradou svojho dlhu, je povinný platiť úroky z omeškania vo výške 0,05%
denne z nezaplatenej časti dlhu, odo dňa jeho splatnosti až do zaplatenia.
čl. 3
Osobitné ustanovenia

1. Pristupujúci dlžník vyhlasuje, že sa spolupodieľal na obchodných činnostiach dlžníka v I.
rade a to hlavne tým, že bol spoločníkom a konateľom tejto spoločností v dobe
uzatvárania zmlúv s veriteľom.
čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, príp. inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Túto dohodu možno meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto dohode.
3. Táto dohoda je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán v rovnakom rozsahu
ako pre účastníkov tejto dohody.
4. Táto dohoda má dve strany a bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý z
účastníkov dohody obdrží po jednom exemplári.
5. Účastníci dohody prehlasujú, že túto dohodu si prečítali, jej ustanoveniam porozumeli
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
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6. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a písomné vyhotovenie
tejto dohody sa zhoduje so slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle, dohodu
neuzavreli v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.
V ..........., dňa ...........................

V ................., dňa ....................

Veriteľ:

Pristupujúci dlžník:

................................................
MIRI transport s.r.o.
Mgr. Lucia Malá, konateľka

....................................................
Ing. Tibor Biely
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