
ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVOK 
uzavretá medzi 

Postupcom: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
IČO: 31 609 651 
Zastúpenie: Mgr. Peter Antal, konateľ 
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica 
Oddiel: Sro, vložka Č.2034/S 

a 

Postupníkom: 

KESAT, s. r.o. 
Sídlo: Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava 
IČO: 36 236 420 
Zastúpenie: Ing. Štefan Kepšta 
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I 
Oddiel: Sro, vložka č. 28913/B 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., na strane jednej (ďalej len 
"postupca") a KESAT, s.r.o. na strane druhej (ďalej len "postupník"), uzatvárajú podľa § 
524 až § 530 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
túto zmluvu o postúpení pohľadávky: 

ČI. I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je postúpenie pohľadávok, ktoré má postupca ako veriteľ 
voči dlžníkovi: PREGRES - HL, s.r.o., so sídlom Mičinská cesta 45, 974 01 Banská 
Bystrica, IČO: 31 632 718, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2840/S (ďalej len „dlžník") celkom vo 
výške 18.651,04 EUR (osemnásťtisíc šesťstopäťdesiatjeden Eur a štyri Euro 
centy), ktoré vznikli na základe nasledovných dodávateľských faktúr: 
č. faktúry splatná fakturovaná suma k postúpeniu 
2100638 28.05.2010 4.296,33 EUR 4.296,33 EUR 
2100651 08.06.2010 1.522,36 EUR 1.522,36 EUR 
2100690 21.06.2010 505,86 EUR 505,86 EUR 
2100824 16.07.2010 961,16 EUR 961,16 EUR 
2101035 03.09.2010 1.785,61 EUR 1.785,61 EUR 
2101039 10.09.2010 813,14 EUR 813,14 EUR 
2101204 21.10.2010 2.343,51 EUR 2.343,51 EUR 
2101310 19.11.2010 3.652,88 EUR 3.652,88 EUR 
2101431 20.12.2010 2.770,19 EUR 2.770,19 EUR 
Spolu k postúpeniu 18.651,04 EUR 
(slovom : osemnásťtisíc šesťstopäťdesiatjeden Eur a štyri Euro centy). 

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



Čl. II. 
Odplata a jej zaplatenie 

1. Odplata za postúpenie pohľadávok predstavuje čiastku 18.651,04 EUR (osemnásťtisíc 
šesťstopäťdesiatjeden Eur a štyri Euro centy). 

2. Postupník zaplatí postupcovi za postúpenie pohľadávky uvedenej v článku I., bod 1. 
tejto zmluvy zmluvne dohodnutú odplatu do 25.07.2011. 

1. Postupník vyhlasuje, že súhlasí s postúpením predmetných pohľadávok v rozsahu a 
za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

2. Postupca odovzdal postupníkovi všetky doklady (fotokópie faktúr) preukazujúce 
existenciu postupovanej pohľadávky a to pri podpise tejto zmluvy, čo postupník 
potvrdzuje svojim podpisom na tejto zmluve. 

3. Postupca sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto 
zmluvy písomne oznámi postúpenie pohľadávky dlžníkovi. Do toho času sa zaväzuje 
postupca zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by bolo v rozpore s dohodami 
uvedenými v tejto zmluve a na základe ktorých by zanikla touto zmluvou 
postupovaná pohľadávka, alebo by sa predĺžila splatnosť postupovanej pohľadávky. 

4. Postupník týmto vyhlasuje, že je oboznámený s právnym stavom postupovanej 
pohľadávky. 

1. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku 
uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. 

2. Vzťahy zmluvných strán, neupravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

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

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými 
stranami. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju 
podpísali. 

V Žiari nad Hronom, dňa 28.6.2011 

Čl. III. 
Osobitné ustanovenia 

Čl. IV. 
Záverečné ustanovenia 
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