
                                   Zmluva o postúpení pohľadávok

Názov:                     Obec Vígľašská Huta - Kalinka
sídlo:                        Obecný úrad, Vígľašská Huta – Kalinka 73
                                  962 25 Slatinské Lazy
IČO:                         00320391
Bankové spojenie:   OTP banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:                IBAN: SK50 5200 0000 0000 1626 9645
zastúpená:                Ing. Jozef Tuček – starosta obce

 (ďalej len „postupca“)  

a

Obchodné meno:        REGIOLES, s.r.o. 
IČO:                             50868314
sídlo:                            J.Chalupku 12, 974 01 Banská Bystrica
zastúpená:                   Bohumír Peniak – konateľ spoločnosti
Zapísaná v Obchodnom registri OS Banská Bystrica , oddiel Sro, vložka č. 32005/S

( ďalej len „postupník“) 

uzatvárajú podľa ust. § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka nasledovnú

                                     zmluvu o postúpení pohľadávok

I.
Predmet zmluvy

Postupca touto zmluvou postupuje postupníkovi pohľadávku špecifikovanú v článku
II. tejto zmluvy, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a postupník sa zaväzuje zaplatiť
postupcovi odplatu za postúpenú pohľadávku, podľa ustanovenia článku III. tejto zmluvy.

II.
Identifikácia pohľadávky

1.)    Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom postúpenia podľa tejto zmluvy je pohľadávka
postupcu   voči  dlžníkovi   Peniak  a spol.  s.r.o.,  sídlo  J.Chalupku  12,  974  01  Banská
Bystrica, IČO: 36634069 v celkovej sume 9.000,- € s príslušenstvom.   

 Pohľadávky vznikli  z titulu:

- Fa č. 072018, zo dňa 31.08.2018, splatná 14.09.2018,   neuhradená časť v sume 9.000 ,-
€  (slovom: Deväťtisíc,- EUR). Faktúra bola pôvodne vystavená na sumu 16.188,20 €.



2.)    S postúpenými   pohľadávkami  prechádza  na  postupníka  aj  všetko  ich  zákonné
príslušenstvo a všetky práva s pohľadávkami spojené.

                                                                     III.
Odplata  za postúpenie a spôsob úhrady

1.) Zmluvné strany sa dohodli, že postupník za postúpenie pohľadávok  podľa tejto zmluvy,
ako  aj  príslušenstva  a práv  s pohľadávkou  spojenými,  zaplatí   postupcovi  odplatu  vo
výške 9.000,- € (slovom: Deväťtisíc,- EUR), ktorá je splatná nasledovne:

- pri podpise tejto zmluvy je  postupník povinný uhradiť časť odplaty v sume  1.000,- €
(Jedentisíc,-  EUR) bezhotovostne  prevodom  na  účet  postupcu,  alebo  hotovostným
vkladom na účet postupcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

- odplatu v zostávajúcej časti  8.000,- € (slovom: Osemtisíc,- EUR)je postupník povinný
uhradiť najneskôr do 31.12.2019.  

                                                                       IV.
Vyhlásenia, záruky a osobitné povinnosti zmluvných strán

1.)        Postupca postupníkovi podľa svojho vedomia a svedomia vyhlasuje, že pohľadávka
nie je zaťažená žiadnym záložným právom ani akýmkoľvek iným právom v prospech tretích
osôb.

2.)    Postupca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi postúpenie pohľadávky.
Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi, zbaví sa dlžník záväzku plnením
postupcovi.   

3.)  Postupca  je  povinný  odovzdať  postupníkovi  všetky  doklady  a všetky  potrebné
informácie, ktoré sa týkajú postúpenej pohľadávky.

4.)   Postupca nezodpovedá postupníkovi za to, že pohľadávka nie zabezpečená záložným
právom,  ručením  alebo  iným  spôsobom,  alebo  že  z hľadiska  jej  vymožiteľnosti  nie  je
pohľadávka zabezpečená dostatočne. Zmluvné strany sa dohodli, že postupca nezodpovedá za
vymožiteľnosť pohľadávky.

                                                                       V.
Záverečné ustanovenia 

1) Zmluva  a právne  vzťahy  z nej  vyplývajúce  sa  riadia  ustanoveniami  Občianskeho
zákonníka  v znení  neskorších  predpisov  a ostatnými  všeobecne  záväznými  právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

2) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom  nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  v zmysle  §  47a  zákona  č. 40/1964  Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.



3) Všetky  zmeny  a doplnky  zmluvy  vyžadujú  na  svoju  platnosť  a účinnosť  výslovný,
predchádzajúci a písomný konsenzus oboch zmluvných strán uskutočnený v písomnom
dodatku ku zmluve, inak sú neplatné.

4) Zmluva  sa  vyhotovuje  v troch  totožných  rovnopisoch  majúcich  platnosť  originálu,
z ktorých  dve  vyhotovenia  obdrží  postupca   a jedno   vyhotovenie  obdrží  postupník
bezprostredne po uzatvorení zmluvy. 

5) Postúpenie (predaj) pohľadávok a podmienky uzavretia tejto  zmluvy  boli  schválené
Obecným zastupiteľstvom Vígľašská Huta Kalinka,  Uznesením č. 08-05-2019, zo dňa
31.05.2019.

6)  Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  zmluva  vyjadruje  ich  slobodnú  a vážnu  vôľu,  že  ju
neuzatvárajú  v tiesni,  ani  za  nápadne  nevýhodných  podmienok,  zmluvu  si  prečítali,
súhlasia s jej obsahom a dikciou a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú.

Vígľašská Huta Kalinka,   dňa ............................                                       

 Za postupcu:                                                                              Za postupníka:

  ...................................                                                          ......................................
   Ing. Jozef Tuček                                                                    Bohumír Peniak
      starosta obce                                                                      konateľ spoločnosti                
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