Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods 2) Obchodného zákonníka
1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Postupca:

LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, Poprad
odštepný závod Hviezdoslavova 26, Stará Ľubovňa
v zastúpení:
František Strakula – vedúci odštepného

závodu
bankové spojenie:
VÚB, a.s.
č.ú.:
2921747562/0200
IČO :
31730671
DIČ:
2020515266
IČ DPH :
SK2020515266
Zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3170/P
(ďalej len „Postupca“)
1.2. Postupník:

LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava
odštepný závod Hviezdoslavova 26, Stará Ľubovňa
v zastúpení:
Rastislav Strakula – vedúci odštepného

závodu
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s.
č.ú.:
5070299952/0900
IČO :
48121347
DIČ:
2120060910
IČ DPH :
SK2120060910
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.
103804/B
(ďalej len „Postupník“)
1.3.

Objednávateľ:

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LEGNAVA
v zastúpení: Mgr. Gabriela Dzubinová
bankové spojenie: Štátna pokladnica
č.ú.:
7000513254/8180
IČO:
00691780
DIČ:
2020715125

Zapísaná v OR Okresného súdu, oddiel:, vložka ........................(ďalej len „Objednávateľ“)
(Postupca, Postupník a Objednávateľ sa v ďalšom texte spoločne označujú ako „Zmluvné strany“).
2. PREAMBULA
Konštatuje sa nasledovné:
1. Postupca a Objednávateľ uzavreli dňa 06.09.2010 Zmluvu o zabezpečení poskytovania služieb
v oblasti bezpečnosti technických zariadení elektrických, ktorá bola uzatvorená podľa § 269
ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len Zmluva).

2. Za účelom skvalitnenia služieb dodávaných Postupcom na základe Zmluvy, Postupník má
záujem vstúpiť do zmluvného vzťahu s Objednávateľom založeného Zmluvou a prevziať všetky
práva, povinnosti a záväzky Postupcu vyplývajúce Postupcovi zo Zmluvy.
3. Postupník prehlasuje, že je oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom Zmluvy a tejto
„Dohody“.
4. Postupník prehlasuje, že je oboznámený s obsahom Zmluvy a súhlasí so všetkými
dohodnutými podmienkami tak, ako je nižšie dohodnuté.
5. Účastníci Dohody na základe vyššie uvedeného uzatvárajú túto Dohodu o postúpení práv a
povinností vyplývajúcich zo Zmluvy (ďalej len „Dohoda“), tak ako nasleduje.
3. PREDMET DOHODY
1. Predmetom Dohody je bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv, povinností a
záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy z Postupcu na Postupníka, počnúc dňom účinnosti tejto
Dohody.
2. Postupca postupuje, počnúc dňom účinnosti tejto Dohody, všetky svoje práva, povinnosti a
záväzky vyplývajúce zo Zmluvy na Postupníka.
3. Postupník týmto vyhlasuje, že počnúc dňom účinnosti tejto Dohody bez výhrad preberá všetky
práva, povinnosti a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy Postupcovi.
4. Postupca sa zaväzuje, že riadne a včas odovzdá Postupníkovi všetky doklady, informácie, ktoré
sa akokoľvek dotýkajú postúpených práv, povinností a záväzkov zo Zmluvy, v zmysle tejto
Dohody.
5. Objednávateľ berie na vedomie, že touto Dohodou sa nijakým spôsobom nemení obsah
zmluvných práv a/alebo povinností a/alebo záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a Postupník v
plnom rozsahu (bez akýchkoľvek zmien) vstupuje do práv, povinností a záväzkov Postupcu
vyplývajúcich zo Zmluvy.
6. Objednávateľ vyhlasuje, že v súlade s podmienkami tejto Dohody, bez výhrad súhlasí s
postúpením práv, povinností a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy z Postupcu na Postupníka v
plnom rozsahu a súčasne súhlasí s prevzatím týchto práv, povinností a záväzkov Postupníkom
v plnom rozsahu.
4. SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť
dňom 01.01.2016.
2. Postupca a Objednávateľ sa dohodli, že do 90 dní odo dňu nadobudnutia účinnosti tejto
Dohody si navzájom vysporiadajú finančné vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy.
3. Táto Dohoda bola vyhotovená v 3 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých Postupca,
Postupník a Objednávateľ obdržia po jej podpise po jednom exemplári.
4. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto Dohody stane neplatným, neúčinným alebo
nevykonateľným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie je
dotknutý ostatný obsah Dohody. Príslušné ustanovenie Dohody sa nahradí takým platným a
účinným zákonným ustanovením, ktoré je mu svojím významom a účelom najbližšie.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dohodu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli čo do rozsahu i
obsahu, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
V Starej Ľubovni, dňa : 16.12.2015

.......................................................
.......................................................
....................................................
Postupca: František Strakula
Postupník: Rastislav Strakula

Objednávateľ: Mgr.
Gabriela Dzubinová

