ZMLUVA O POSTÚPENíPOHĽAOÁVKY

Zmluvné strany:
Názov:

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.

Sídlo:

Soblahovská 65

Zastúpené:

Ing . Petrom Kubinským , povereným vedením

IČO :

37920413

DiČ :

2021916083

Bankové spojenie:

DEXIA Banka Slovensko, a.s. , pobočka Trenčín

č.

06742870001/5600

ú.:

ďalej

Trenčín

ako "postupea"

a
Názov:

Mesto Trenčín

Sídlo:

Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín

Zastúpené:

Mgr. Richardom Rybníčkom, primátorom mesta

IČO :

00312037

DiČ:

2021079995

Bankové spojen ie:

DEXIA Banka Slovensko, a.s. , pobočka Trenčín

č.

0600536001/5600

ú.:

ďalej

ako "postupník"

uzavreli v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v aktuálnom
znení (ďalej ako "Občiansky zákonník") nasledovnú zmluvu o postúpení pohľadávky:

Čl. I

Preambula
Postupca má pohl'adávku voči svojmu dlžníkovi - Fitness Gabrhel s.r.o., IČO : 36329 886
so sídlom Zamarovská 137/34, 911 05 Trenč í n , živnostenský list vydaný Okresným úradom
v Trenčíne , č. Žo-2003/02868/2/3SA, č . živn. registra 309-18419(ďalej len "dlžník'), vo výške istiny
spolu 555,99 € , slovom : päťstopäťdesiatpäť eur deväťdesiatdeväť centov (ďalej len "pohf'adávka "),
ktorá vzn ikla neuhradením faktúr podľa nasledovného rozpisu :
- faktúra č . 20100928 , vo výške 82 ,99 € , splatná 18.01 .11 ,
- faktúra č . 20110272, vo výške 236,50 € , splatná 25 .04 .11 ,
- faktúra č . 20110450, vo výške 236,50 €, splatná 27 .06.11 ,
Faktúry boli vystavené na základe Zmluvy na úhradu energií č . S-83/01/08, ktorú uzavrel dlžník
ako platca s postupcom ako príkazcom dňa 7. 1. 2008.

Čl. II
Predmet zmluvy

1.
2.

Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod pohl'adávky postupcu na postupníka.
Postupca touto zmluvou bezodplatne postupuje pohl'adávku uvedenú v čl. 1 v celkovej výške
istiny 555,99 € (slovom päťstopäťdesiatpäť 99/100 eur) a príslušenstva zodpovedajúceho
zákonným úrokom z omeškania počítaným odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti
jednotlivých faktúr do dňa podpisu tejto zmluvy postupníkovi apostupník postúpenú pohľadávku
prijíma.
Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Postupca sa zaväzuje, že bez meškania po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy upovedomí
listom dlžníka o postúpení predmetnej pohl'adávky.
Postupca je povinný na požiadanie predložiť všetky ním podpísané oznamovacie listy pre
dlžníka, v ktorých mu oznamuje postúpenie predmetnej pohl'adávky v prospech postupníka.
Postupník je oprávnený oboznámiť dlžníka podľa svojho uváženia o tom, že predmetná
pohľadávka bola postúpená.
doporučeným

2.
3.

IV.
Realizácia postúpených

1.

pohľadávok

Postupník je oprávnený predmetnú pohl'adávku
pohl'adávkou dlžníka voči postupníkovi.

inkasovať,

prípadne ju

započítať

s inou

V.
Záverečné

1.
2.

3.

4.
5.

ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán .
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky.
Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali
v čase jej podpisu.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni,
v ktorom bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
dve vyhotovenia.

V Trenčíne, dňa . :.~ : .!: .. ~. ~. ~1 ..

podpis anonymizovaný
podpis anonymizovaný
................ .. ....../ ..... / ...... ............... ...... ... .

za postupníka

~-~

za postupcu

