
Zmluva o postúpení práv, prevzatí záväzkov a povinností
uzatvorená podla § 51 a nasl. zák. c. 40/1964 Zb. Obcianskeho zákonníka v znení neskorších

predpisov (dalej len ako "Obciansky zákonník")

lnedzi úcastníkn1i:

1. Úcastník c.l (Odovzdávajúci) :

Juraj JUDIN - AUTOmax
Miesto podnikania: Zlaton10ravecká 70, 951 93 Machulince
ICO: 35 101 156

Zapísaný v Živnostenskon1 registri Obvodného úradu Nitra, c.: 407-3003
(dalej aj ako "Odovzdávaj úci")

2. Úcastník c.2 (Preberajúci) :

AUTOmax JUDIN s.r.o.

v zastúpení konatelon1 Jurajom Judinom
Sídlo: Zlato1110ravecká 70, 951 93 Machulince
ICO: 47421 444

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka císlo: 35782/N
(dalej aj ako "Preberajúci")

a

3. Úcastník c.3.: (Mesto Zlaté Moravce)

Právny subjekt: Mesto Zlaté Moravce
so sídlon1 : ul. 1.mája, c. 2, 953 01 ZlatéMoravce
v zastúpení prin1átoron1 : Ing. Lednár Peter, CSc.
ICO: OO 308 676
DIC: 2021058787

Bankové spojenie: VÚB Nitra, c.ú: 33422162/0200
(dalej aj ako "Mesto Zlaté Moravce")

(Juraj Judin - AUTOlnax, AUTOn1ax lUDIN S.LO. a Mesto Zlaté Moravce môžu byt dalej
oznacovaní len ako "z1l1luvné strany" alebo jednotlivo ako "zlnluvná strana" a táto Zmluva
o postúpení práv, záväzkov a povinností bude dalej oznacená len ako "Z1l1Iuva")

uzatvárajú podla § 51 Obcianskeho zákonníka túto Zn1luvu v nasledovnon1 znení:

Preambula

1. Na základe Nájon1nej z111luvy o docasno1l1 užívaní pozemku c. P-9/9581/20 11

zo dna 20.04.20 ~1 n~~~dovzdávajúci v n~jme 0vdMesta Z~até Moravce l:asledovný ~OZe1l1?k:
- poze1l10knachadzaJucI sa na Ul. Bernolakova c. 57, Zlate Moravce o vyn1ere 51 m~, ktory sa
nachádza na parc. KN reg. "C" c. 3470/27 (zastavané plochy a nádvoria - priestory bývalej
CALEX a.s. Zlaté Moravce),



a na základe Zmluvy o nájn1e pozemku c. P-759/2012 zo dna 04.01.2012 má OdovzdávajÚci
v nájme od Mesta Zlaté Moravce nasledovné pozemky:
- cast pozemku o výmere 160 ln2 z pozelnku parcely KN registra "C", parcelné císlo 3470/27
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), ktorý sa nachádza na Bernolákovej ul. c. 57
v Zlatých Moravciach a tvorí priestory spolocného dvora, ktoré nájon1ca využíva na
podnikatelské Úcely,
- pozemok parcely KN registra "C", parcelné císlo 3470/31 (druh pozelnku: zastavané plochy
a nádvoria) o výn1ere 114 nl/na ktoron1 sa nachádza stavba so sÚpisným císlom 2899 (iná
budova - kotolt'1a) vo vlastníctve Juraja Judina a Heleny Judinovej (LV c. 4977), uvedenÚ
budovu nájomca taktiež využíva na podnikatelské Úcely/o

2. Dt'1a 31.10.2013 Okresný sÚd v Nitre zaregistroval obchodnÚ spolocnost AUTO max
JUDIN S.r.o., ktorej konatelon1 je Juraj Judin, ktorý prehlasuje, že AUTOn1ax JUDIN s.r.o.
prevzal všetky práva a povinnosti pôvodného subjektu - fyzickej osoby podnikatela Juraja
Judina - AUTOn1ax (odovzdávajÚci) a že nový subjekt AUTOmax JUDIN s.r.o. (preberajúci)
pokracuje v cinnosti, ktorÚ vykonával Juraj Judin - AUTOn1ax s tým, že dochádza iba
k zmene právnej forn1Yjeho podnikania. Z uvedeného dôvodu požiadal Mesto Zlaté Moravce
o Úpravu práv a povinností vyplývajÚcich z nájon1ných zn1lÚv špecifikovaných v ods. l
Preambuly, a to uzatvorením tejto Zn1luvy.

Cl. l
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dt'1om 01.04.2014 OdovzdávajÚci postupuje a PreberajÚci
preberá na seba všetky práva nájon1cu vyplývajÚce z dokun1entov podla bodu l Preambuly,
co Mesto Zlaté Moravce podpison1 tejto zn1luvy berie na vedon1ie.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Preberajúci dt'1om 01.04.2014 preberá od OdovzdávajÚceho
bezodplatne na seba všetky záväzky a povinnosti nájon1cu vyplývajúce z dokumentov podla
bodu 1 Preambuly, pricon'Í Mesto Zlaté Moravce k ton1uto prevzatiu záväzkov a povinností
udeluje svoj sÚhlas.

Cl. II
Záverecné ustanovenia

l. Táto zn1luva nadobÚda platnost dt'1on1jej podpísania obidvon1i zn11uvnými stranan1i
a Úcinnost dt'1on1nasledujÚcin1 po dni jej zverejnenia na stránke Mesta Zlaté Moravce.

2. Osoby, ktoré podpisujÚ tÚto zn1luvu o odovzdaní a prevzatí práv a povinností prehlasujÚ,
že sÚoprávnené konat v n1ene zlnluvnej strany a spôsobilé na právne Úkony.

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Mesto Zlaté Moravce
obdrží po tri (3) vyhotovenia a ostatné zmluvné strany po jednoln vyhotovení.

4. Zn1luvné strany sa dohodli, že akékolvek zn1eny, alebo doplnky k tejto zn1luve sa n1ôžu
vykonat len forn10u dodatku k zlnluve, ktorý lnusí byt' v píson1nej forn1e a odsÚhlasený
všetkÝlni zn1luvnýn1i stranan1i.



5. Zmluvné strany prehlasujÚ, že tÚto Zll1luvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, vážne,
zmluva nebola uzatvorená v tiesni, a ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si
precítali, jej obsahu porozun1eli a na znak sÚhlasu ju vlastnorucne podpisujÚ.

V Zlatých Moravciach, dna 17.03.2014

Juraj Judin - AUTOmax

AUTOmax JUDIN s.r.o.
Zmtomoravecké. 70
951 93 MachuUnce
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TOmax JUDIN S.LO

V zastÚ1btiníkonatelon1 Jurajon1 Judinon1

........~

Ing. Lednár Peter, CSc.
prin1átor Mesta Zlaté Moravce

Materiál spracoval:Y~~~ I

Za správnost: ..~ .Dna: J..L.M~..~)P.1t .


