Zmluva
o postúpení pohľadávky
uzatvorená podľa ustanovenia § 524 ods. 1 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
medzi
Žilinským samosprávnym krajom
so sídlom: Komenského 48
011 09 Ţilina
IČO:37 808 427
DIČ:202 162 6695
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Blanár, predseda ŢSK
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Juraj Líner, právnik
E-mail: juraj.liner@zask.sk
(ďalej len v texte zmluvy „Postupca“ )
a
Dolnooravskou nemocnicou s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín
so sídlom : Nemocničná 1944/10,
026 14 Dolný Kubín
IČO: 00634905
Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Mintál, riaditeľ
Kontaktné údaje:
Tel.: 043 / 580 1208, 0905 888 885
E-mail: mintal@nspdk.sk
(ďalej len v texte zmluvy „Postupník“).

I.
Úvodné ustanovenia
1.Dňa 10.01.2012 Postupca uzatvoril s dlţníkom – TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3,
026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 389 331, štatutárny orgán: Ing. Stanislav Vilček, konateľ (ďalej
v texte zmluvy len „dlţník“) „Kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena“ (ďalej
v texte zmluvy len „zmluva II“), ktorej kópia je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.Predmetom zmluvy II je:
a) prevod vlastníckeho práva k pozemku – parcele KN-C č. 845/79 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 171 m2 v katastrálnom území Dolný Kubín, obec Dolný Kubín, okres
Dolný Kubín (predmet kúpy) z vlastníctva Postupcu do vlastníctva dlţníka
a
b) zriadenie vecného bremena „in rem“ k nehnuteľnosti:
-pozemku- parcele KN-C č. 845/78 zastavané plochy a nádvoria o výmere 209 m2
v katastrálnom území Dolný Kubín, obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín pozostávajúceho
z povinností uvedených v Čl. III ods. 2 bod 2.2 zmluvy II, pričom Postupca je povinným
z vecného bremena a dlţník je oprávneným z vecného bremena.
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3.Podľa ustanovenia Čl. IV ods. 1,2 a 3 zmluvy II sa Postupca a dlţník dohodli na kúpnej
cene za predmet kúpy vo výške 3.450,00 € (slovom : tritisícštyristopäťdesiat Eur) a na odplate
za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu podľa Čl. III ods. 2 zmluvy II vo
výške 1.040,00 € (slovom: tisícštyridsať Eur). Dlţník sa zaviazal zaplatiť kúpnu cenu
a odplatu za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu uvedené v predchádzajúcej
vete, v plnej výške pred podaním návrhu na vklad vlastníctva a vecného bremena do katastra
nehnuteľností - a to do 10 dní od podpísania zmluvy II obidvoma zmluvnými stranami (teda
Postupcom a dlţníkom) bezhotovostne na účet číslo 0360369100/5600 , vedený v Prima
banke Slovensko, a.s.. K podpisu zmluvy II došlo dňa 10.01.2012 a lehota na zaplatenie
kúpnej ceny vo výške 3.450,00 € a odplaty za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému
bremenu vo výške 1.040,00 €, spolu teda vo výške 4.490,00 € (slovom:
štyritisícštyristodeväťdesiat Eur) uplynula dňa 20.01.2012 (ďalej v texte zmluvy len
„pohľadávka“ ).
II.
Predmet zmluvy
1.Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné postúpenie pohľadávky Postupcu vo výške
4.490,00 € (slovom: štyritisícštyristodeväťdesiat Eur) na Postupníka.
2.Touto zmluvou Postupca bezodplatne postupuje pohľadávku uvedenú v Čl. I ods.3 a ods.
1 tohto Čl. tejto zmluvy spolu s príslušenstvom Postupníkovi. S nadobudnutím účinnosti tejto
zmluvy Postupca prevádza pohľadávku s príslušenstvom a so všetkými právami
s pohľadávkou spojenými na Postupníka.
III.
Ostatné ustanovenia
1.Postupca sa zaväzuje písomne upovedomiť dlţníka uvedeného v Čl. I ods. 1 tejto zmluvy o
postúpení pohľadávky do 10 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy.
2.Obe zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, ţe ich vôľa prejavená v tejto zmluve bola
slobodná, váţna a bez omylu. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, pričom kaţdá
zo zmluvných strán si ponechá jeden exemplár a jeden exemplár bude odovzdaný Postupcom
dlţníkovi.
3.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvným stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.regionzilina.sk.
V Ţiline, 25.01. 2012
Za Postupníka

Za Postupcu

............................................................
Ing. Juraj Blanár
predseda

...................................................
PhDr. Jozef Mintál
riaditeľ
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