
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")

medzi úcastníkmi:

1. Úcastník c.l (Odovzdávajúci) :

Ing. Vlasta Lisá
Miesto podnikania: Hviezdoslavova 1813/40, 953 O 1 Zlaté Moravce
ICO: 46442669, DIC: 1039650425
Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Nitra, c.: 430-40596
(dalej aj ako "Odovzdávajúci")

2. Úcastník c.2 (Preberajúci) :

Ing. Peter Lisý
ICO: 47648686
DIC: 1026029136

Miesto podnikania: Mládeže 1569/3, 953 O 1 Zlaté Moravce
Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Nitra, c.: 430-44907
(dalej aj ako "Preberajúci")

a

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

Právny subjekt: Mesto Zlaté Moravce
so sídlom: ul. 1.mája, c. 2, 953 O 1 Zlaté Moravce
v zastúpení primátorom: Ing. Lednár Peter, CSc.
ICO: 00308 676
DIC: 2021058787

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

(Ing. Vlasta Lisá, Ing. Peter Lisý a Mesto Zlaté Moravce môžu byt dalej oznacovaní len ako
"zmluvné strany" alebo jednotlivo ako "zn1luvná strana" a táto Zmluva o postúpení práv,
záväzkov a povinností bude dalej oznacená len ako "Zmluva")

uzatvárajú podla § 51 Obcianskeho zákonníka túto Zmluvu v nasledovnom znení:

Preambula

1. Na základe Zmluvy o podnájn1e nebytových priestorov c. 19/2011 zo dna 7.12.2011 a
Dodatku C. 1 k nej zo dna 31.12.2012 má Odovzdávajúci v nájme od Mesta Zlaté Moravce
nasledovné nebytové priestory:
- nebytové priestory nachádzajúce sa na poschodí budovy SOV, Duklianska 2B, Zlaté
Moravce o výmere prevádzkovej plochy 68,50 m2, ktoré sa nachádzajú v budove SOV
vedenej na LV C. 3453 v k.ú. Zlaté Moravce, súp. C. 1572, nachádzajúcej sa na parc. c.
2490/2.



2. Dna 10.1.2014 Obvodný úrad v Nitre zaregistroval fyzickú osobu podnikatela Ing. Petra
Lisého, ICO: 47648686, miesto podnikania: Mládeže 1569/3, Zlaté Moravce, ktorý
prehlasuje, že s úcinnostou do 01.02.2014 preberá na seba všetky práva a povinnosti subjektu
- fyzickej osoby podnikatela Ing. Vlasta Lisá (odovzdávajúci), ktorá v predmete nájmu
ukoncuje svoju cinnost, pricom dalej prehlasuje, že nový subjekt Ing. Peter Lisý
(preberajúci) bude pokracovat v cinnosti, ktorú vykonávala Ing. Vlasta Lisá s tým, že po
dohode medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim Preberajúci preberá na seba aj všetko
vybavenie prevádzky nachádzajúcej sa v predmete nájn1u. Z uvedeného dôvodu požiadal
Mesto Zlaté Moravce o úpravu práv a povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy a dodatku
c. 1 k nej špecifikovaných v ods. 1 Preambuly, a to uzatvorením tejto Zmluvy.

Cl. l
Predmet zmluvy

l. Zmluvné strany sa dohodli, že dnom 01.02.2014 Odovzdávajúci postupuje a Preberajúci
preberá na seba všetky práva nájomcu vyplývajúce z dokumentov podla bodu 1 Preambuly,
co Mesto Zlaté Moravce podpisom tejto zmluvy berie na vedomie.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Preberajúci dnom 01.02.2014 preberá od Odovzdávajúceho
bezodplatne na seba všetky záväzky a povinnosti nájomcu vyplývajúce z dokumentov podla
bodu 1 Preambuly, pricom Mesto Zlaté Moravce k tomuto prevzatiu záväzkov a povinností
udeluje svoj súhlas.

Cl. II
Záverecné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnost dnon1 jej podpísania obidvomi zmluvnýn1i stranami
a úcinnost dnom nasledujúcim 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 mene zmluvnej strany a spôsobilé na právne úkony.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Mesto Zlaté Moravce

obdrží po dve (2) vyhotovenia a ostatné zmluvné strany po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékolvek zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve sa môžu

vykonat len formou dodatku k zmluve, ktorý musí byt v písomnej forme a odsúhlasený
všetkými zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, vážne,
zmluva 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

/

Ing. Peter Lisý;
~.............I).~.~ .

Ing. Vlasta Lisá

Ing. Vlasta Lisá
Hviezdoslavova 40

953 01 ZLATÉ MORAVCE
IÓO:46 442 669 DIC:1039650425

clslo živ. reg.:430 • 40596


