
Dohoda o postúpení pohl'adávky 
Uzatvorená podl'a § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Postupca: 
SLUZBYT Zlaté Moravce, mestský podnik, 
Zastúpené: Mgr. Petrom Sendlaiom, pov. riaditerom 
so sídlom: Radlinského 14, 953 Ol Zlaté Moravce, 
IČO: 18047343 

(ďalej len "postupea"') 

a 

Postupník: 
Mesto Zlaté Moravce 
zastúpené: Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta 
sídlo: I . mája 2, 953 O I Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 

(ďalej len "postupník") 

uzatvárajú podľa § 524 Občianskeho zákonníka túto zmluvu: 

I. 
Predmetom tejto zmluvy je odplatné postúpenie pohl'adávky postupcu vo výške 3.348,77 eur 
na postupníka. 

II. 
Predmetná pohľadávka vyplýva postupcovi z Nájomnej zmluvy zo dňa 10.2.20 IO uzatvorenej 
s nájomníkom Milošom Blahom, a predstavuje nedoplatok na nájomnom za obdobie od 
uzatvorenia tejto Nájomnej zmluvy do 31.12.2012 v sume 3.348,77 eur. Postupca je 
výlučným veriteľom pohľadávky v celkovej výške 3.348,77 eur. 

III. 
Touto zmluvou postupca odplatne postupuje pohl'adávku uvedenú v čl. Il tejto zmluvy 
postupníkovi. Výška odplaty predstavuje sumu 3.348,77 eur, ktorú sa zaväzuje postupník 
uhradiť do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na účet postupeu uvedený v tejto 
zmluve. S účinnosťou tejto zmluvy prechádzajú všetky práva spojené s uvedenou 
pohl'adávkou na postupníka. 

IV. 
Postupca sa zaväzuje písomne upovedomiť dlžníka uvedeného v čl. Il tejto dohody o 
postúpení pohľadávky do 5 dní od podpísania tejto zmluvy. 

V. 
I. Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2 

vyhotovenia. 

• 



2. Dohodu je možné menit a dopÍnat len písomnými dodatkami po vzájomnej dohode
oboch zmluvných strán.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôla je slobodná
a vážna, prejav vôle je dostatocne zrozumitelný a urcitý, zmluvná volnost nie je obmedzená
a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si dohodu precítali, jej
ustanoveniam rozumejú a bez výhrad súhlasia s jej obsahmn, co potvrdzujú svojimi podpismi.

4. Dohoda nadobúda platnost dnom jej podpísania a úcinnost dnom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zákonníka.
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