ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY
uzatvorená podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi:

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
so sídlom Obchodná 1, 955 01 Topoľčany
IČO: 36 728 683
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
odd. Sro, vložka č. 19322/N
prostredníctvom: Miroslav Bakura, DiS. art., konateľ
(dálej len „postupca“)

a

mesto Topoľčany
so sídlom Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
IČO: 00 311 162
prostredníctvom: JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka
(ďalej len „postupník“)

(postupca a postupnik spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Postupca je vlastníkom pohľadávky vo výške 363,21 EUR s príslušenstvom, voči
spoločnosti WP Production, a.s., sídlo: Továrnička 1, 955 01 Topoľčany,
IČO : 45 427 739, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd. : Sa,
vložka č. : 10411/N (ďalej aj ako „Dlžník“), ktorej právny dôvod vzniku v časti 350 EUR
predstavuje: a) nezaplatenú pokutu vo výške 200 € v zmysle rozhodnutia č. 1913942061
za rok 2019 uloženú Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb
b) administratívny poplatok za rok 2019 za poskytovanie sietí alebo služieb
vo výške 150 € v zmysle rozhodnutia č. 9912301168 uložené Úradom pre
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
vyúčtované Dlžníkovi faktúrou postupcu číslo 23/2020 zo dňa 07.01. 2021 vystavenou na
350 EUR so splatnosťou do 31.03. 2021 a ďalej v časti 13,21 EUR predstavuje
nedoplatok Dlžníka na nájomnom za nebytové priestory podľa Zmluvy o nájme
nebytových priestorov č. 184/2013 to dňa 19.7.2013 uzatvorenou s mestom Topoľčany
za mesiac január 2020, so splatnosťou do 31.12.2020 v sume 13,21 EUR.
Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že postupca postupuje postupníkovi pohľadávku voči Dlžníkovi:
•

WP Production, a.s., sídlo: sídlo: Továrnička 1, 955 01 Topoľčany, IČO:
45 427 739, vo výške 363,21 EUR, a to spolu s príslušenstvom a ostatnými
právami s predmetnou pohľadávkou spojenými („postupovaná pohľadávka“).
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2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že s postupovanou pohľadávkou prechádza na postupníka aj
príslušenstvo k postupovanej pohľadávke a všetky práva spojené s postupovanou
pohľadávkou, a to najmä: zákonný úrok, náklady vynaložené v súvislosti so zachovaním
práv z postupovanej pohľadávky, ako aj iné peňažné a nepeňažné práva spojené
s postupovanou pohľadávkou. Postupník je oprávnený nakladať s postúpenou pohľadávkou
podľa vlastného uváženia, najmä je oprávnený uplatňovať postúpenú pohľadávku proti
dlžníkovi.

2.3 Postupca vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že postupovaná pohľadávka
a)
je v zmysle § 525 Občianskeho zákonníka postupiteľná,
b)
ku dňu uzavretia tejto zmluvy nebola žiadnym spôsobom započítaná a tiež nezanikla
iným spôsobom,
c)
nie je zaťažená záložným právom, nebol k nej uzavretý zabezpečovací prevod
práva, ani mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili postúpeniu
pohľadávky.
2.4 Postúpenie pohľadávky podľa tejto zmluvy je povinný bezodkladne oznámiť dlžníkovi
postupca.
2.5 Postupca sa zaväzuje poskytnúť postupníkovi všetky doklady a poskytnúť mu všetky
potrebné informácie, ktoré sa týkajú postúpenej pohľadávky.
Článok III.
Odplata za postúpenie pohľadávky

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie pohľadávky podľa tejto zmluvy je odplatné.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za postúpenie pohľadávky podľa tejto zmluvy
predstavuje sumu 363,21 (slovom tristošesťdesiattri eur aj 21/100 centov). Postupník sa
zaväzuje odplatu vo výške 363,21 (slovom tristošesťdesiattri eur aj 21/100 centov) zaplatiť
postupcovi na účet postupcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK78 0200 0000 0023 7476 8451,
do piatich (5) pracovných dní od uzavretia tejto zmluvy.
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú a podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že dohodnutá odplata je
primeraným protiplnením za postupovanú pohľadávku.
3.4 Postupca neručí postupníkovi za vymožiteľnosť postupovanej pohľadávky.
Článok IV.
Ostatné dojednania

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v deň uzavretia tejto zmluvy odovzdá postupca postupníkovi
dokumentácie súvisiacu s postupovanou pohľadávkou, a to:

a) Originál alebo overenú kópiu Zmluvy so všetkými jej prílohami a dodatkami
b) Faktúra, ktorou bola postupovaná pohľadávka vyúčtovaná Dlžníkovi, ako aj ďalšie
doklady, z ktorých vyplýva výška postupovanej pohľadávky
c) Rozhodnutia č. 1913942061 a č. 9912301168
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4.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že postupník sa stáva novým veriteľom postupovanej
pohľadávky uzavretím tejto zmluvy.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
5.1 Táto zmluva je uzavretá dňom jej podpísania zmluvnými stranami, stým, že účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta.

5.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje
slovenským právnym poriadkom, pričom sa zároveň dohodli, že na kolízne ustanovenia
slovenského právneho poriadku sa prihliadať nebude. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že
na riešenie prípadných sporov zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou je daná
právomoc súdov Slovenskej republiky.
5.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch.
5.4 Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a musia byť podpísané
oboma zmluvnými stranami.

5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, a že táto tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú týmto vážne, zrozumiteľne a slobodne prejavili a na
dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Topoľčanoch, dňa

.2021

V Topoľčanoch, dňa

Postupca:

Postupník:

Mediálna a kultúrna spoločnosť
Topoľčany, s.r.o.
Miroslav Bakura, DiS. art., konateľ

mesto Topoľčany
JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka

y

2021
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