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Zmluva o postúpení pohľadávok  
uzatvorená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka 

 

 

zmluvné strany:  

 

1.  Postupca:   

Obchodné meno:  EUROVIA SK, a.s. 

Sídlo:   Osloboditeľov č. 66, 040 17 Košice 

IČO:   31 651 518        IČ DPH:  SK 2020490274 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu v Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 248/V 

Konajúca:  Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ  

   Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700  

 

(ďalej len „Postupca“ v príslušnom gramatickom tvare) 

            

                                           

2.  Postupník:  Obec Čirč 

sídlo:    Čirč 208, 065 42 Čirč  

IČO:                            00 329 835    

bankové spojenie:       Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN: SK 42 0200 0000 0000 1512 7602 

štatutárny orgán:  Michal Didik, starosta obce 

 

 (ďalej len „Postupník“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

3.  Dlžník  Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol  

sídlo:    ul. Na rovni 12, 065 41 Ľubotín 

právna forma:   záujmové združenie právnických osôb               

IČO:    42076676    

zapísaný v registri Okresného úradu Prešov, č. zápisu :   

štatutárny orgán:  PaeDr. Ľubomír Rešetár, predseda združenia 

 

(ďalej len „Dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

uzatvárajú podľa ust. § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka túto Zmluvu o postúpení pohľadávky 

s nasledovným obsahom: 

 

Čl. I. 

1.1 Postupca má voči Dlžníkovi  

 

Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol  

sídlo:    Na rovni 12, 065 41 Ľubotín 

právna forma:   záujmové združenie právnických osôb               

IČO:    42076676    

zapísaný v registri Okresného úradu Prešov, č. zápisu .....................   

 (ďalej len: Dlžník) 

 

pohľadávku vo výške 87.438,76 EUR (slovom: osemdesiatsedemtisíc štyristotridsaťosem eur 

a sedemdesiatšesť centov).  
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Pohľadávka Postupcu predstavuje: 

 

- faktúra č. 5801071342 zo dňa 17.7.2012 na sumu 87.438,76 € s DPH splatná dňa 2.2.2013,  

 

ktorou Postupca ako Zhotoviteľ vyfakturoval Dlžníkovi ako Objednávateľovi cenu diela „Kanalizácia 

a ČOV Čirč – 1. etapa“ („Ochrana povodia rieky Poprad prostredníctvom realizácie spoločného vodného 

a kanalizačného projektu (Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, PL) a Združenia obcí Mikroregiónu Minčol 

(SK), 1. etapa“) (ďalej len: Dielo), zhotoveného na základe Zmluvy o dielo č. 4909.0070024RSI zo dňa 

17.5.2010 (ďalej len: Zmluva o dielo). 

 

1.2. Dielo, ktoré Postupca riadne zrealizoval na základe Zmluvy o dielo sa realizovalo v obci Čirč a bude slúžiť 

potrebám obyvateľov obce Čirč. Obec Čirč má preto záujem, aby vo vzťahu k Dielu boli vysporiadané 

všetky práva a nároky zo Zmluvy o dielo a aby bola riadne a v súlade so Zmluvou o dielo uhradená aj 

dohodnutá cena Diela tak, aby nebolo ohrozené a bola zabezpečená aj riadna realizácia ďalších prác 

v súvislosti s Projektom - „Kanalizácia a ČOV Čirč – 2. etapa“. Obec Čirč má zároveň záujem od Dlžníka 

prevziať do majetku obce zrealizované Dielo, a Pohľadávka Postupcu tak môže byť použitá na započítanie 

s odplatou za prevzatie Diela od Dlžníka do majetku Postupníka. Obec Čirč sa navyše v Zmluve 

o postúpení práv investora č. 01/2009 zo dňa 11.12.2009 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 uzavretej 

s Dlžníkom - Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol zaviazala, že bude ručiť za záväzky Dlžníka ako 

Objednávateľa vzniknutými v rámci projektu „.Kanalizácia a ČOV Čirč“ voči Zhotoviteľovi stavby.  

 

Čl. II. 

 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o odplatnom postúpení pohľadávky bližšie 

špecifikovanej v čl. I. bode 1.1 vo výške 87.438,76 EUR (slovom: osemdesiatsedemtisíc 

štyristotridsaťosem eur a sedemdesiatšesť centov) (ďalej len „Pohľadávka“).   

 

2.2 Postupca postupuje Postupníkovi ku dňu účinnosti Zmluvy Pohľadávku uvedenú v čl. II. bod 2.1 spolu s jej 

príslušenstvom a so všetkými právami s ňou spojenými. Pohľadávka Postupcu v postupovanej výške 

prechádza na Postupníka dňom účinnosti tejto Zmluvy. Dňom účinnosti tejto Zmluvy prechádzajú všetky 

práva Postupcu na Postupníka.  

 

2.3 Pohľadávku Dlžník písomne uznáva čo do dôvodu a výšky, čo potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy. 

 

2.4 Postupník postúpenú Pohľadávku prijíma a zaväzuje sa za ňu uhradiť odplatu podľa článku III. 

 

Čl. III. 

Odplata  

 

3.1. Postupník sa zaväzuje zaplatiť Postupcovi za postúpenú Pohľadávku uvedenú v čl. II. bod 2.1 Zmluvy 

odplatu vo výške 87.438,76 EUR (slovom: osemdesiatsedemtisíc štyristotridsaťosem eur 

a sedemdesiatšesť centov) (ďalej len: Odplata).   

 

3.2. Odplatu za postúpenie Pohľadávky uhradí Postupník Postupcovi na základe splátkového kalendára a to 

nasledovne:  

 

- do 15.12.2018 sumu 20.000 EUR 

- do 15.12.2019 sumu 20.000 EUR, 

- do 15.12.2020 sumu 20.000 EUR, 

- do 15.12.2021 sumu 27 438,76 EUR. 

 

3.3. Splátky Odplaty uhradí Postupník na účet Postupcu uvedený v tejto Zmluve pri špecifikácii zmluvných 

strán. Splátka sa považuje za uhradenú až pripísaním na účet Postupcu.  
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3.4. Strany sa výslovne dohodli a Postupník berie na vedomie a súhlasí, že v prípade omeškania s úhradou čo 

len jednej splátky Odplaty, t.j. v prípade neuhradenia čo len jednej splátky v stanovenej lehote a/alebo 

v stanovenej výške, sa poskytnutý splátkový kalendár na tretí deň nasledujúci po dni splatnosti splátky 

s úhradou, ktorej je Postupník v omeškaní (Deň zrušenia splátkového kalendára), v celom rozsahu od 

začiatku zrušuje, pokiaľ Postupca neoznámi Postupníkovi (písomne alebo e-mailom), že na zrušení 

splátkového kalendára netrvá. Oznámenie Postupcu o tom, že netrvá na zrušení splátkového kalendára 

musí byť zaslané pri každom omeškaní Postupníka, inak sa splátkový kalendár v dôsledku omeškania 

zrušuje. 

 

3.5. Strany sa výslovne dohodli, že v prípade zrušenia splátkového kalendára v zmysle bodu 3.4 tohto článku je 

Postupník povinný uhradiť celú dlžnú Odplatu (neuhradenú časť Odplaty) do 15 dní odo Dňa zrušenia 

splátkového kalendára. V prípade, že Postupník Odplatu (jej neuhradenú časť) neuhradí ani v lehote 

uvedenej v predchádzajúcej vete, je Postupca oprávnený v tomto prípade bez ďalšieho upozornenia alebo 

výzvy, vymáhať celú dlžnú sumu Odplaty vrátane príslušenstva.  

 

3.6. Postupník vyhlasuje, že znáša všetky riziká spojené s prípadným vymáhaním postúpenej Pohľadávky 

a znáša plnú zodpovednosť za vymožiteľnosť postúpenej Pohľadávky a z tohto dôvodu mu nevzniká nárok 

na vrátenie odplaty. Postupca nezodpovedá ani neručí za vymožiteľnosť postúpenej Pohľadávky. 

 

Čl. IV. 

Vyhlásenia dlžníka 

 

4.1 Dlžník podpisom tejto Zmluvy vyjadruje svoj neodvolateľný súhlas s postúpením Pohľadávky 

špecifikovanej v čl. I. bod 1.1. Vyhlásenie Dlžníka (súhlas s postúpením) podľa tohto bodu nahrádza 

vopred daný súhlas Dlžníka s postúpením pohľadávky, ak by sa takýto súhlas vyžadoval podľa akejkoľvek 

dohody alebo obchodných podmienok alebo iných dohôd alebo podmienok Dlžníka alebo právnych 

predpisov. Vyhlásenie Dlžníka (súhlas s postúpením) podľa tohto bodu nahrádza zákaz postúpenia 

pohľadávok, ak by takýto zákaz  vyplýval z akejkoľvek dohody alebo obchodných podmienok alebo iných 

dohôd alebo podmienok Dlžníka. 

 

4.2 Dlžník záväzne vyhlasuje a potvrdzuje, že v zmysle § 323 Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov, a to v plnom rozsahu čo do základu, právneho dôvodu, spôsobu plnenia a výšky, výslovne 

uznáva svoj záväzok v sume uvedenej v čl. II. bode 2.1. tejto zmluvy bližšie špecifikovaný v čl. I. bod 1.1 

tejto Zmluvy.  

 

4.3 Dlžník vyhlasuje, že nedisponuje voči Postupníkovi žiadnymi námietkami a nie sú mu známe žiadne 

skutočnosti, ktoré by mohli spochybniť právny dôvod, ako aj výšku a splatnosť tohto záväzku a že 

nedisponuje ani nemá vedomosť o existencii žiadnych kompenzačných námietok ani pohľadávok voči 

Postupcovi, ktoré by mohli byť spôsobilé na ich započítanie alebo uplatnenie voči Postupníkovi v zmysle    

§ 529 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

4.4 Dlžník nie je oprávnený započítať žiadnu svoju pohľadávku voči Pohľadávke Postupníka nadobudnutej na 

základe tejto Zmluvy bez písomného súhlasu Postupníka. 

 

4.5 Dlžník vyhlasuje, že podpisom tejto Zmluvy považuje postúpenie Pohľadávky uvedenej v čl. II. bod 2.1 

tejto Zmluvy za oznámené v zmysle ust. § 526 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Odo dňa 

podpisu tejto Zmluvy Dlžníkom, je Dlžník povinný plniť Pohľadávku Postupníkovi. 

 

Čl. V.  

Vyhlásenia postupcu  
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5.1. Postupca týmto vyhlasuje, že má všetky oprávnenia a súhlasy potrebné k platnému uzatvoreniu tejto 

Zmluvy a uzatvorenie tejto Zmluvy sa neprieči žiadnym predtým prijatým záväzkom ani právnym 

predpisom, ktorými je Postupca viazaný.  

 

5.2. Postupca vyhlasuje, že postupovaná Pohľadávka nie je zaťažená žiadnymi ťarchami, nie je na ňu zriadené 

záložné právo ani iné právo Postupcu alebo inej osoby.  

 

5.3. Postupník týmto vyhlasuje, že má všetky oprávnenia a súhlasy potrebné k platnému uzatvoreniu tejto 

Zmluvy a uzatvorenie tejto Zmluvy sa neprieči žiadnym predtým prijatým záväzkom ani právnym 

predpisom, ktorými je Postupník viazaný.  

 

Čl. VI. 

Oznamovanie  a oznamovanie tretím osobám  

 

6.1. Akékoľvek oznámenie, pokyn alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy bude 

vyhotovený písomne, v slovenskom jazyku a môže byť doručený druhej strane osobne alebo formou 

doporučenej zásielky poštou, alebo iným známym doručovateľom zásielok. Písomné prejavy zmluvných 

strán sa môžu z dôvodu promptnosti styku realizovať i faxom resp. cez iné elektronické médiá, kde sa 

vyžaduje následná verifikácia týchto prejavov do 3 dní odo dňa odoslania. 

 

6.2. Žiadna zo zmluvných strán neurobí žiadne oznámenia alebo zverejnenia týkajúce sa postúpenej 

Pohľadávky, Zmluvy alebo jej obsahu, alebo vedľajších so Zmluvou alebo jej plnením súvisiacich 

záležitostí  s výnimkami požadovanými zákonom, Zmluvou alebo orgánom štátnej správy, bez vopred 

udeleného písomného súhlasu druhej strany. 

 

Čl. VII. 

Odovzdanie dokladov 

 

7.1. Doklady (faktúra vrátane príloh, zmluva o dielo, súpisy prác) týkajúce sa postúpenej Pohľadávky, ako 

aj všetky známe informácie o uvedenej Pohľadávke poskytne Postupca Postupníkovi do 30 dní od 

podpisu tejto Zmluvy.  

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia  

 

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 

deň po dni jej zverejnenia v súlade s právnymi predpismi.  

 

8.2. Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť alebo iný doklad podľa tejto Zmluvy adresátovi na 

adresu jeho sídla uvedenú v tejto Zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, 

považuje sa písomnosť za doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti 

späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

 

8.3. Zmeny a doplnky sa môžu k tejto Zmluve robiť iba písomne formou očíslovaných  dodatkov, 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. Dodatky sa vyhotovujú v rovnakom počte rovnopisov ako 

Zmluva. 

 

8.4. Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch po jednom rovnopise pre každú zo  zmluvných strán. 

 

8.5. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá 

to vplyv na platnosť tejto Zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto 

neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj 

obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje. 
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8.6. S postúpením Pohľadávky Postupcu – spoločnosti EUROVIA SK, a.s. v celkovej výške 87.438,76 

EUR na Postupníka – obec Čirč, vyslovilo súhlas obecné zastupiteľstvo obce Čirč na svojom zasadaní 

dňa: 09.08.2018  Uznesenie č.: 3/2018  

 

8.7. Všetky vzťahy z tejto Zmluvy vyplývajúce a rovnako uzatvorenie tejto Zmluvy sa riadia platným 

právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 

8.8. Všetky eventuálne spory a ktoré zo Zmluvy vyplynú sa jej účastníci zaväzujú riešiť prednostne 

dohodou s cieľom  uzatvorenia zmieru.  

 

8.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili v slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľne prejavenej 

vôli, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

V Košiciach dňa      

  

  

            Postupník:          Postupca:   

             

obec Čirč               EUROVIA SK, a.s.  

 

 

 

          Michal Didik           Ing. Róbert Šinály                   Ing. Juraj Dančišín 

            starosta                   podpredseda predstavenstva       člen predstavenstva 

 

 

 

Dlžník: 

 

 Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol  

 

 

 

PaeDr. Ľubomír Rešetár 

    predseda združenia 


