
ZMLUVA O POSTÚPENÍ PQHĽADAVQK 
uzavretá medzi 

Postupcoms 

TECHMICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hron. 
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 
IČO: 31 609 651 
Zastúpenie: Mgr. Peter Antal, konateľ 
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bans 
Oddiel: Sro, vložka Č.2034/S 

Postupníkom: 

Slovalco, a.s. 
Sídlo: Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom 
IČO: 31 587 011 
Zastúpenie: Ing. Milan Veselý MBA, ge 
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bansk 
Oddiel: Sro, vložka č. 160/S 

TECHNICKE SLUŽBY Ziar 
"postupca") a Slovalco, a.s 
524 až § 530 zákona č. 40/1964 Zb 
túto zmluvu o postúpení pohľadávky: 

j Taehnicjtó s; 

oimi, spoilL s r.o. 
Žiar nad Hronom 

ká Bystrica 

nerálny riaditeľ 
á Bystrica 

nad Hronom, spol. s r.o., na strane jednej (ďalej len 
na strane druhej (ďalej len "postupník"), uzatvárajú podľa § 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

Cl. I. 
redmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je postú 
voči dlžníkovi: KESAT, s.r.o., s 
36 236 420, ktorá je zapísaná v 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28913y 
EUR dvadsatstyritisícpätstoštyr 
ktoré vznikli na základe nasledovn 
A/ nezaplatenie časti odplaty za 
splatnej dňa 25.7.2011, základe 
ktorou postupca postúpil dlžníkovi 
so sídlom Mičinská cesta 45, 
zapísaná v Obchodnom registri Ok 
číslo: 2840/S, k postúpeniu 8.651 
B/ na základe nezaplatených do< 
v celkovej výške 15.896,71 EUR 
č. faktúry 
2110085 
2111065 
2111077 
2111155 
2111167 
2120074 

splatná 
12.12.2011 
12.12.2011 
12.12.2011 
09.01.2012 
09.01.2012 
10.09.2012 

penie pohľadávok, ktoré má postupca ako veriteľ 
ídlo: Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava, IČO: 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
B (ďalej len „dlžník") celkom vo výške 24.547,75 
idsatsedem Euro a sedemdesiatpäť centov), 

ých skutočností: 
postúpenie pohľadávok vo výške 8.651,04 EUR 

Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 28.6.2011, 
pohľadávky voči spoločnosti PROGRES - HL, s.r.o., 
01 Banská Bystrica, IČO: 31 632 718, ktorá je 

resného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka 
,04 EUR, 

dávateľských faktúr ku dňu podpísania tejto zmluvy 

fakturovaná suma 
498,84 EUR 

3.443.94 EUR 
3.000,00 EUR 
3.049,25 EUR 
4.582,86 EUR 
3.216.95 EUR 

k postúpeniu 
498,84 EUR 

1.548,81 EUR 
3.000,00 EUR 
3.049,25 EUR 
4.582,86 EUR 
3.216,95 EUR 



Na základe skutočností uv 
24.547,75 EUR dvadsaťštyri 
päť centov). 

edených pod A/ a B/ spolu k postúpeniu 
tisícpäťstoštyridsaťsedem Euro a sedemdesiat-

Postupca postupuje svoju pohľadávku špecifikovanú v bod 1. tohto článku a to dňom 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

ČI. II. 
Odplata a jej zaplatenie 

Odplata za postúpenie pohľad 
dvadsaťštyritisícpäťstoštyridsaťsed 

za 

ávok predstavuje čiastku 24.547,75 EUR 
em Euro a sedemdesiatpäť centov). 

Postupník zaplatí postupcovi 
tejto zmluvy zmluvne dohodnutú 
platby od katarskej firmy Qatalu 
pre uvedenú firmu. 

postúpenie pohľadávky uvedenej v článku I., bod 1. 
odplatu a to do 3 kalendárnych dni po obdržaní 
m, viažúcej sa na práce spoločnosti KESAT, s.r.o. 

Cl. III. 
Osobitné ustanovenia 

Postupník vyhlasuje, že súhlasí s 
za podmienok uvedených v tejto 

Postupca odovzdal postupníkovi 
existenciu postupovanej pohľad 
potvrdzuje svojim podpisom na te 

Postupca sa zaväzuje, že bez zt 
zmluvy písomne oznámi postúper 
postupca zdržať akéhokolVek 
uvedenými v tejto zmluve a na 
postupovaná pohľadávka, alebo by 

postúpením predmetných pohľadávok v rozsahu a 
zmluve. 

všetky doklady (fotokópie faktúr) preukazujúce 
ávky a to pri podpise tejto zmluvy, čo postupník 

s to zmluve. 

ytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto 
ie pohľadávky dlžníkovi. Do toho času sa zaväzuje 
konania, ktoré by bolo v rozpore s dohodami 

základe ktorých by zanikla touto zmluvou 
sa predĺžila splatnosť postupovanej pohľadávky. 

Postupník týmto vyhlasuje, že j 
pohľadávky. 

e oboznámený s právnym stavom postupovanej 

Cl. IV. 
Záverečné ustanovenia 

Zmeny a doplnky zmluvy môžu 
uzavretého na základe vzájomnej 

byť uskutočnené len formou písomného dodatku 
dohody zmluvných strán. 

Vzťahy zmluvných strán, neupt, 
ustanoveniami Občianskeho zákon 

avené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými 
níka. 

d ň Táto zmluva nadobúda platnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zve 
slobodnom prístupe k informáciám 
o slobode informácií) v znení nesko 

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho po jednom pre každú zmluvnú 
stranu. 

om jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
rejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
rších predpisov. 



5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si 
znak toho, že obsah tejto zmlu 
podpísali. 

V Žiari nad Hronom, dňa 1.3.2012 

Pastapca: 

TECHNľŕCKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
v zast. Mgr. Peter Antal, konateľ 

túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
vy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju 

Fostypník: 

' / 

Slovaico, a.s. 
v zast. Ing. Milan Veselý MBA 

generálny riaditeľ 

3 


