
 

 

ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY  
uzavretá v zmysle § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

Postupca:   Mesto Podolínec  

   Námestie Mariánske 3, Podolínec, PSČ: 065 03 

   IČO: 00 330 132    

bankový účet: SK19 0200 0000 0026 0611 0051 

zastúpené Mgr. Jaroslav Seman, primátor 

   (ďalej len “Postupca”) 

 

a 

 

Postupník:   BL, s. r. o. 

   so sídlom Jánoškova 1545, Dolný Kubín, PSČ: 026 01 

   IČO: 46 048 430 

   obchodný register OS v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 54338/L 

   zastúpená Juraj Bukna, konateľ 

   (ďalej len “Postupník”) 

 

uzavreli túto 

 

ZMLUVU O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY 

 

Článok I. 

Špecifikácia postupovanej pohľadávky 

 

1.1.  Postupcovi, ako veriteľovi, patrí voči dlžníkovi, Štefanovi Skybíkovi, rod. Skybík, IČO:  33 919 

887, nar. 14.06.1953, Vysoká nad Kysucou 1 (ďalej len “Dlžník”) peňažná pohľadávka vo výške 

istiny 2 189,27 eur spolu so všetkým príslušenstvom, ktorá bola Veriteľovi priznaná platobným 

rozkazom Okresného súdu Čadca pod č. k. 1Rob289/02 vydaným dňa 04.07.2002, ktorý 

nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 09.10.2002 (ďalej len “Pohľadávka”). Fotokópia 

platobného rozkazu podľa tohto bodu zmluvy tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.  

  

1.2 Istina Pohľadávky znela pôvodne na sumu 65 954 slovenských korún, čo po prepočte 

konverzným kurzom 30,126 z meny SKK na menu EUR, predstavuje 2 189,27 eur. Veriteľ 

Pohľadávku a jej príslušenstvo vymáhal v exekučnom konaní č. 961/2002 na exekútorskom 

úrade JUDr. Jozefa Rišiana.   

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1  Postupca postupuje Postupníkovi celú Pohľadávku vrátane jej všetkého príslušenstva voči 

Dlžníkovi, Postupník od Postupcu celú Pohľadávku so všetkým príslušenstvom prijíma a 

zaväzuje sa za ňu zaplatiť Postupcovi odplatu, ktorá je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 

1 682 eur, a to najneskôr do 3 dní od uzatvorenia tejto zmluvy na účet Postupcu, ktorý je 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

Článok III. 

Vyhlásenie Postupcu a účinnosť zmluvy 

 



 

 

3.1 Postupca prehlasuje že neurobil a zaväzuje sa, že neurobí akýkoľvek úkon, ktorý by mohol mať 

za následok zastavenie exekučného konania, v ktorom je Pohľadávka vymáhaná, a to z 

dôvodu, že Postupník má záujem v prebiehajúcej exekúcii pokračovať.  

 

3.2 Táto zmluva bola schválená oprávnenými orgánmi Postupcu, teda Mestským zastupiteľstvom 

v Podolínci na jeho zasadnutí dňa 22.8.2019 uznesením č. 89/2019.  

 

3.3 Postupca sa zaväzuje bezodkladne poslať Postupníkovi písomne všetky dokumenty, ktoré 

potvrdzujú zverejnenie tejto zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.    

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 

dva rovnopisy.  

 

4.2 Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve možno vykonať len vo forme písomných dodatkov k tejto 

zmluve. 

 

4.3 Zmluvné strany si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva vyjadruje ich 

slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ju podpisujú.   

 

4.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Prenajímateľ je povinný 

zmluvu zverejniť do 10 pracovných dní od jej podpísania spôsobom stanoveným v § 5a zákona 

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluva je 

účinná deň nasledujúci po dni zverejnenia. 

  

V Podolínci, 27.8.2019 

 

 

Postupca        Postupník 

Mesto Podolínec       BL, s. r. o. 

 

 

…………………        ………………… 

Mgr. Jaroslav Seman       Juraj Bukna 

primátor        konateľ 
(osvedčený podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha:  fotokópia platobného rozkazu podľa bodu 1.2  


