
Zmluva o postúpení pohľadávky 
uzavretá podľa ustanovenia §524 a nasl. Občianskeho zákonníka 

(zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) 

 

Zmluvné strany 

Postupca:  BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 

 Štefánikovo námestie 1 

 052 01  Spišská Nová Ves 

 v zastúpení konateľom spoločnosti Marcelom Blahutom 

 IČO: 31659969 

 č.  účtu: 7521842002/5600, Prima banka Slovensko, a.s. 

 IBAN: SK97 5600 0000 0075 2184 2002 

 

(ďalej len „postupca“) 

 

Postupník: Mesto Spišská Nová Ves 

 Radničné námestie 7, 052 70  Spišská Nová Ves 

 v zastúpení primátorom mesta PhDr. Jánom Volným, PhD.  

IČO: 00329614 

č. účtu: 3400422003/5600, Prima banka Slovensko, a.s. 

 IBAN: SK16 5600 0000 0034  0042 2003 

 

(ďalej len „postupník“) 

 

 

Článok I. 

Preambula 

 

1. Postupca a spoločnosť ELEKTRON-SK s.r.o., sídlo: Drevárska 2, 052 01  Spišská Nová Ves, IČO: 

35911506, uzavreli dňa 29. 06. 2010 Zmluvu č. 2/2010 o nájme nebytových priestorov, ktorá upravovala 

podmienky užívania nebytových priestorov: 

-  výrobná budova o podlahovej ploche 508 m
2
 (vrátane vnútorného vybavenia všetkých miestností a 

plynovej kotolne), postavená na pozemku parc. č. KN-C 3272/9, 

-  sklad o podlahovej ploche 198 m
2
 (vrátane vnútorného vybavenia), umiestnený na pozemku parc. č. 

KN-C 3275/66, 

-  nakladacia rampa o ploche 90 m
2
, umiestnená na pozemku parc. č. KN-C  3272/10, 

všetky tvoriace časť priemyselného areálu Drevárska č. 2, k ú. Spišská Nová Ves.  

 

2. Postupca ako veriteľ má na základe Zmluvy č. 2/2010 o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.06.2010 

ku dňu podpisu tejto zmluvy, pohľadávku voči svojmu dlžníkovi, spoločnosti ELEKTRON-SK s.r.o. 

(ďalej len „dlžník“), vo výške istiny 17.672,22 € (slovom sedemnásťtisícšesťstosedemdesiatdva eur 

dvadsaťdva centov), s príslušenstvom, ktorá pozostáva z nezaplateného nájomného a služieb spojených 

s nájmom, za obdobie január až december roku 2012. 

 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že spolu s pohľadávkou prechádza z postupcu na postupníka aj jej 

príslušenstvo – poplatok z omeškania do 31.12.2013, ktoré postupca vyčíslil nasledovne: 

- zo sumy 1.025,17 € od 17.1.2012,  

- zo sumy 1.025,17 € od 16.02.2012, 

- zo sumy 1.025,17 € od 16.03.2012, 

- zo sumy 2.313,77 € od 15.04.2012, 

- zo sumy 1.065,16 € od 01.05.2012, 

- zo sumy 145,19 € od 15.05.2012, 

- zo sumy 1.065,16 € od 31.05.2012, 

- zo sumy 136,74 € od 15.06.2012, 

- zo sumy 1.065,16 € od 30.06.2012, 

- zo sumy 139,27 € od 15.07.2012, 

- zo sumy 39,80 € od 15.07.2012, 



2 

 

- zo sumy 770,74 € od 15.07.2012, 

- zo sumy 1.065,16 € od 16.07.2012,  

- zo sumy 136,95 € od 15.08.2012, 

- zo sumy 1.065,16 € od 16.08.2012, 

- zo sumy 145,41 € od 15.09.2012, 

- zo sumy 1.065,16 € od 18.09.2012, 

- zo sumy 138,68 € od 15.10.2012, 

- zo sumy 42,67 € od 15.10.2012, 

- zo sumy 473,95 € od 15.10.2012, 

- zo sumy 1.065,16 € od 16.10.2012, 

- zo sumy 139,19 € od 15.11.2012, 

- zo sumy 1.065,16 € od 17.11.2012, 

- zo sumy 207,13 € od 15.12.2012, 

- zo sumy 1.065,16 € od 16.12.2012, 

- zo sumy 142,14 € od 15.01.2013, 

- zo sumy 38,64 € od 15.01.2013. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod pohľadávky postupcu na postupníka. 
 

2. Postupca touto zmluvou odplatne postupuje postupníkovi pohľadávku, špecifikovanú v článku I. bode 2. 

tejto zmluvy (ďalej len „pohľadávka“) a postupník postúpenú pohľadávku prijíma a zaväzuje 

sa uhradiť postupcovi odplatu podľa článku III. tejto zmluvy a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 
 

3. S účinnosťou tejto zmluvy prechádzajú všetky práva spojené s uvedenou pohľadávkou na 

postupníka. 
 

Článok III. 

Odplata a platobné podmienky 

 

1. Odplata za postúpenie pohľadávky s príslušenstvom je 20 054,18 € (slovom dvadsaťtisícpäťdesiatštyri eur 

osemnásť centov). 

 

2. Odplata postupcu pozostáva z nárokov postupcu voči dlžníkovi, na zaplatenie pohľadávky vo výške 

17.712,22 €, s príslušenstvom, ktoré je vo výške 2.341,96 € (výpočet celkového poplatku z omeškania 

vyjadrený pevnou sumou, uvedený v čl. I bode 3 zmluvy v % čiastkovo po splatnostiach jednotlivých 

predpisov nájomného a poplatkov spojených s nájmom), ktorá je v čase podpisu tejto zmluvy, predmetom 

konania č. 8C/340/2013 na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi navrhovateľa BIC Spišská Nová Ves, 

s.r.o., teda postupcu, proti odporcovi ELEKTRON-SK s.r.o., teda dlžníkovi. 

 

3. Postupník prehlasuje, že po účinnom postúpení uvedenej pohľadávky, bude vyvíjať snahu ukončiť 

uvedenú vec súdnym zmierom, čím postupcovi nevzniknú ďalšie náklady. 

 

4. Odplata postupcu je splatná 28.04.2014, a uskutoční sa bezhotovostným bankovým prevodom z účtu 

postupníka uvedeného v záhlaví tejto zmluvy na účet postupcu, ktorý je rovnako uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy. 

 

Článok IV. 

Povinnosti a práva zmluvných strán 

 

1. Postupca sa zaväzuje najneskôr v deň podpísania tejto zmluvy odovzdať postupníkovi všetky doklady 

a poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú pohľadávky. Postupník podpisom tejto zmluvy 
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prehlasuje, že postupca mu odovzdal všetky doklady a poskytol všetky potrebné informácie, ktoré sa 

týkajú pohľadávky. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do troch dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy postupca písomne 

oznámi dlžníkovi postúpenie pohľadávky postupníkovi. 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  

 

2. Zmluva je uzatvorená v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle niektorej zo zmluvných strán, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

 

3. Túto zmluvu je možné meniť len na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo forme 

písomných dodatkov k zmluve. 

 

4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu, pričom postupník 

obdrží tri rovnopisy a postupca dva rovnopisy. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni, ani za 

nápadne nevýchodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu 

bez akýchkoľvek výhrad podpisujú. 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 03. 02. 2014 

 

 

 

Za postupcu:  Za postupníka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Blahut PhDr. Ján Volný, PhD. 

     konateľ      primátor mesta 


