
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")

n1edzi Úcastníkn1i:

1. Úcastník c.l (OdovzdávajÚci) :

Peter Drahoš DRAHOŠ

Miesto podnikania: 951 93 Machulinee 431
ICO: 41 043 936

Zapísaný v Živnostenskon1 registri Okresného úradu Nitra, c.: 431-5221
(dalej aj ako "OdovzdávajÚci")

2. Úcastník c.2 (PreberajÚci) :

Maroš Pivarci UMY-Ma
ICO: 45 445 788

Miesto podnikania: Štefánikova 555/6, 953 01 Zlaté Moravce
Zapísaný v Živnostenskon1 registri Okresného Úradu Nitra, c.: 430-37491
(dalej aj ako "PreberajÚci")

a

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

Právny subjekt: Mesto Zlaté Moravce
so sídlon1 : ul. 1.111ája,c. 2, 953 O 1 Zlaté Moravce
v zastÚpení primátoron1 : Ing. Lednár Peter, CSc.
ICO: OO 308 676
DIC: 2021058787

Bankové spojenie: VÚB Nitra, C.ú: SK2202000000000033422162
(dalej aj ako "Mesto Zlaté Moravce")

(Peter Drahoš DRAHOŠ, Maroš Pivarci UMY -MA a Mesto Zlaté Moravce môžu byt dalej
oznacovaní len ako "zmluvné strany" alebo jednotlivo ako "z111luvná strana" a táto Zmluva
o postúpení práv, záväzkov a povinností bude dalej oznacená len ako "Zmluva''')

uzatvárajÚ podla § 51 Obcianskeho zákonníka tÚto Z111luvu v nasledovno111 znení:

Preambula

1. Na základe Z111luvy o podnáj111e nebytových priestorov c. 5/2010 zo di1a 24.03.2010 a
Dodatku c. 1 k nej zo dlí.a 31.12.2012 n1á OdovzdávajÚci v nájme od Mesta Zlaté Moravce
nasledovné nebytové priestory:
- nebytové priestory nachádzajÚce sa v budove na Ul. Vinicná 1, Zlaté Moravce o výn1ere
prevádzkovej plochy 99, 10m2 a výn1ere ostatnej plochy 426,13 n/, ktoré sa nachádzajÚ
v budove na Ul. Vinicná l, vedenej na LV c. 3453 v k. Ú. Zlaté Moravce, sÚp. c. 3285,

nachádzajúcej sa na parc. c. 2606/3.

Zmluva o postúpení práv, prevzatí záväzkov a povinností 
uzatvorená podľa § 5 1 a nasl. zák. Č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znen í neskorších 

pred pisov (ďalej len ako .. Obč i ansky zákonník") 

medzi účastníkmi : 

I. ÚČ:'lstník č.1 (Odovzdávajúci) : 

Peler Ornhoš ORAI'IOŠ 
Miesto podnikania: 951 93 Machulince 431 
I ČO: 41 043936 
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Ni tra. č.: 431-5221 
(ďalej aj ako .. Odovzdávajúci") 

2. ÚČ:l s lník č.2 (Preberajúci) : 

Maroš Pivarči UMY-Ma 
IČO: 45 445 788 
Miesto podnikania: Štefánikova 555/6, 953 01 Zlaté Mo ravce 
Zapísan)' v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra. č.: 430-37491 
(ďa lej aj ako .,Preberaj úci") 

a 

3. ÚČ:lslník č.3 : (Mesto Zlaté Mo ravce) 

Právny subjekt: 
so sídlom : 
v zastúpení primátorom : 
I ČO: 
DiČ: 

Mesto Zlaté Moravce 
ul. l.mája, Č. 2. 953 O l Zlaté Moravce 
Ing. Lednár Peter, CSc. 

OO 308 676 
2021058787 

Bankové spojenie: VÚB Nitra. č.ú: SK2202000000000033422162 
(ďa l ej aj ako ,.Mesto Zlaté Moravce") 

(Pete r Drahoš DRAHOŠ, Maroš Pi varči UMY -MA a Mesto Zlaté Moravce môžu byť ďalej 
označovaní len ako "zmluvné strany" alebo jednotlivo ako .. zmluvná strana" a táto Zmluva 
o postúpení práv, záväzkov a povinnost í bude ďalej označená len ako ,.zmluva") 

uzatvárajú podra § S 1 Občianskeho z.:ikonníka túto Zmluvu v nasledovnom znení: 

PrClImbuilI 

l. Na zák lade Zmluvy o podnájme nebytových priestorov Č. 5/2010 zo dlla 24.03.2010 a 
Dodatku Č. l k nej zo dňa 31.12.2012 má Odovzdávajúci v nájme od Mesta Zlmé Moravce 
nasledovne nebytové priestory: 
- nebytové priestory nachádzajúce sa v budove na Ul. Vi ni čná l. Zlaté Moravce o výmere 
prevádzkovej plochy 99.10 m2 a výme re ostatnej plochy 426.13 ml. ktoré sa nachádzajú 
v budove na Ul. Vi ni č ná 1. vedenej na LV č. 3453 v k.ú. Zlaté Moravce. súp. č. 3285. 
nachádzajúcej sa na parc . Č. 2606/3. 



2. Dna 01.03.20 l O Okresný úrad v Nitre zaregistroval fyzickú osobu podnikatela Maroša
Pivarciho UMY-MA, ICO: 45445788, miesto podnikania: Štefánikova 555/6, Zlaté Moravce,

ktorý prehlasuje, že s úcinnostou do 01.03.2014 preberá na seba všetky práva a povinnosti
subjektu - fyzickej osoby podnikatela Peter Drahoš DRAHO Š (odovzdávajúci), ktorá
v predmete nájn1u ukoncuje svoju cinnost, pricon1 dalej prehlasuje, že nový subjekt Maroš
Pivarci UMY -MA (preberajúci) bude pokracovat v cinnosti, ktorú vykonával Peter Drahoš
DRAHOŠ s tým, že po dohode n1edzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim Preberajúci preberá na
seba aj všetko vybavenie prevádzky nachádzajúcej sa v predn1ete nájmu. Z uvedeného dôvodu
požiadal Mesto Zlaté Moravce o úpravu práv a povinností vyplývajúcich z nájon1nej zmluvy
a dodatku C. l k nej špecifikovaných v ods. l PreaI11buly, a to uzatvorením tejto Zl11luvy.

3. Odovzdávajúci n1á záujem na ukoncení svojej podnikatelskej cinnosti v predmete nájmu
s tým, že vybavenie interiéru prevádzky ako investície vloženej do predmetu nájmu má
záujem využívat Preberajúci v rámci jeho podnikatelskej cinnosti. Odovzdávajúci
a Preberajúci vyhlasujú, že sa vzájon1ne dohodli na odstúpení vybavenia a zariadenia
predn1etnej prevádzky.

Cl. I

Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dií.on1 01.03.2014 Odovzdávajúci postupuje a Preberajúci

preberá na seba všetky práva nájon1cu vyplývajúce z dokun1entov podla bodu l Preambuly,
co Mesto Zlaté Moravce podpisom tejto zn1luvy berie na vedon1ie.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Preberajúci dÚom 01.03.2014 preberá od Odovzdávajúceho
na seba všetky záväzky a povinnosti nájomcu vyplývajúce z dokumentov podla bodu l
Preambuly, pricom Mesto Zlaté Moravce k tomuto prevzatiu záväzkov a povinností udeluje
svoj súhlas. Prevzatie záväzkov sa nevztahuje na všetky znán1e i neznán1e záväzky
Odovzdávajúceho - najl11ä nedoplatky na nájon1nom a službách spojených s predmetom
nájmu, ktoré vznikli do 28.02.2014 a ktoré sa zaväzuje Odovzdávajúci Mestu Zlaté Moravce
bezodkladne uhradit.

3. Preberajúci ako nový nájomca bude dohodnuté nájomné uhrádzat pod variabilným císlom:
45445788.

Cl. II
Záverecné ustanovenia

l. Táto z111luva nadobúda platnost dnol11 jej podpísania obidvon1i zmluvnými strana111i
a úcinnost dií.on1 nasledujúcil11 po dni jej zverejnenia na stránke Mesta Zlaté Moravce.

2. Osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu o odovzdaní a prevzatí práv a povinností prehlasujú,

že sú oprávnené konat v l11ene zl11luvnej strany a spôsobilé na právne úkony.

3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých Mesto Zlaté Moravce
obdrží tri vyhotovenia a ostatné zmluvné strany po jednom vyhotovení.

4. Zl11luvné strany sa dohodli, že akékolvek zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve sa môžu
vykonat len [Oll110U dodatku k z111luve, ktorý musí byt' v píson1nej forme a odsúhlasený
všetkými zml uvnýn1i stranan1i.

2. Dňa O 1.03.20 I O Okresný úrad v Nitre zaregistroval fyzickú osobu podnikatera Maroša 
Pivarčiho UMY·MA I ČO: 45445788. miesto podnikania: Štefánikova 555/6. Zlaté Moravce. 
ktorý prehlasuje. že s účinnosťou do 01.03.2014 preberá na seba všetky práva a povinnosti 
subjektu - fyzickej osoby podnikateľa Pcter Drahoš DRA HOŠ (odovzdávajúci). klOra 
v predmete nájmu ukončuje svoju činnost", pričom ďalej prehlasuje. že nový subjekt Maroš 
I>ivarči UM Y ·MA (preberajúci) bude pokračoval' v činnost i. ktorú vykonávaj Peter Drahoš 
DRAHOŠ s tým. že po dohode medzi Odovzdávajlkim a Preberajúcim Preberajúci preberá na 
seba aj všetko vybavenie prevádzky nachádzajúcej sa \ predmete nájmu. Z U\'edeného dô\odu 
požiadal Mesto Zlaté Moravce o úpravll prá\, a pO\inností \)pJ)\'ajúeieh z nájomnej zmlu\') 
a dodatku Č. l k nej špecifikovaných \ ods. I Preambul). a to lIzal\ orením lejlo Lmlllv). 

3. Odovzdávajúci má záujem na ukončení svojej podnikateľskej činnosti v predmete nájmu 
s t)'m. že vybavenie interiéru prevádzky ako investície vloženej do predmetu nájmu má 
záujem využívať Prcberajúci v rámci jeho podnikateľskej činnost i. Odovzdávajúci 
a Preberajúci vyhlasujú. že sa vzájomne dohodli na odstúpení vybavenia a zariadenia 
predmetnej prevádzky. 

Čl . I 
Predmet zmlu"y 

l. Zmluvné strany sa dohodli. že dňom 01.03.2014 Odovzdávajllci postupuje a Preberajúci 
preberá na seba všetky práva nájomcu vyplývajúce z dok umentov podra bodu l Preambuly, 
čo Mesto Zlaté Moravce podpisom tej to zmluvy berie na vedomie. 

1. Zmluvné strany sa dohodli. že Preberajúci dňom 01.03.2014 preberá od Odovzdá\'ajúceho 
na seba všetky zá\ äzky a povinnosti nájomcu vyplývajúce z dokumento\ podľa bodu l 
Preambuly. pričom Mesto Zlaté Moravce k tomuto prevzatiu záväzkov a povinností uderuje 
svoj súhlas. Prevzatie zá\äzkov sa nevzťahuje na všetky známe i neznáme zfn äzk) 
Odovzdávajúceho - najmä nedoplatk) na nájomnom a sluzbách spojen)'ch s predmetom 
nájmu, ktoré vzni kli do 28.02.2014 a ktoré sa zaväzuje Odovzdávajúci Mestu Zlaté Mora\'ce 
bezodkladne uhrad i ť. 

3. Preberajúci ako nový nájomca bude dohodnuté nájomné uhrádzať pod variabilným číslom: 
45445788. 

Čl. II 
Z:íve rcčn é ustanovenia 

I. Táto zmluva nadobúda plat nosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nas ledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke Mesta Zlaté Moravce. 

2. Osoby. ktoré podpisujú túto zmluvu o odovzdaní a prevzatí prá\ a povinností prehlasujú. 
že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a spôsobilé na právne úkon). 

3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch. z ktorých Mesto Zlaté Mora\·ce 
obdrží tri vyhotovenia a ostatné zmluvné strany po jednom vyhotovení. 

4. Zmluvné strany sa dohodli. že akéko rvek zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve sa môžu 
vykonať len formou dodatku k zmluve, ktorý musí byť v písomnej forme a odsúhlasený 
všetkými zmluvl1)mi stranami. 



5. Zmluvné strany prehlasujÚ, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, vážne,
znlluva nebola uzatvorená v tiesni, a ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si
precítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnorucne podpisujú.

V Zlatých Moravciach, dna

..............d..~ ...Mardá(~:~:ci UMY-MA

1 5. fEB. 201~

Materiál spracoval,:~

Ndl t~~~:~~~.r.~~~:.·.~~~r·············:··I·'·~

5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na zák lade slobodnej vôle. vážne. 
zmluva nebola uzatvorená v tiesni. a ani za nápadne nevýhodných podmienok. zmluvu si 
prečítali. jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlast no ručne podpisujú. 

V Zlatých Moravc iach. dňa 2 l. fES 201\ 

.. ~ .... 
Mar ivarči UMY-MA 

~ .. . ......... .. .................. ot· ~ <v 
Ing. Lednár Peter, CSc. ~"l MOP. .... ~v 

primátor Mesta Zlaté Moravce 

Peter D)"pš DRAHOŠ 
9~'~~:n'--

.JCO:.41.043.~6f.:ía1~82 
Pellr mall'8šWZAí1ô'š ~ 

Za spr1~n05r: 'lóiC '\U .. ' i 
,1>~VV'ifn' Materiál spracOl/ý .•.. ~~ ....... 

DfIa ..... fES ........... . 


