
DOHODA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 
 

 

1. Poskytovateľ č.1:        Názov:                       Bc. Jana Magdolenová 

                                          Sídlo:                         Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska 

                                          Zastúpený:        Bc. Janou Magdolenovou 

                                          IČO:         46680241 

                                          DIČ:                           1082253447 

                                          Bankové spojenie:     mBank 

                                          IBAN:        SK22 8360 5207 0042 0228 3924. 

                                          (ďalej len „Poskytovateľ“) 
 

 

2. Poskytovateľ č.2:         Názov:                        CO - COMPANY s.r.o. 

                                           Sídlo:                          Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska 

                                           Konateľ:                     Bc. Jana Magdolenová 

                                           IČO:                           52134504 

                                           DIČ:                           2120905589 

                                           Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa 

                                           IBAN:                        SK06 0900 0000 0051 5412 1764 

                                    (ďalej len „Spoločnosť s.r.o.“) 
 

3. Objednávateľ:              Názov:                        Obec Krškany 

                                           Sídlo:                          Krškany 115 

                                           Zastúpený:                  Ing. Peter Kováčik  
                                           IČO:                            00307157 

                                           DIČ:                            2021218694 

                                           Bankové spojenie:      Prima banka Slovensko, a.s. 

                                           Číslo účtu:                  7118531001/5600 

                                           (ďalej len „Zmluvný partner“) 
 

(spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

I. Úvodné ustanovenia 

1.1 Dňa 1. 8. 2013 uzavrel Poskytovateľ so Zmluvným partnerom Zmluvu o poskytovaní  

      služieb v oblasti "civilnej ochrany" („ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je  

      zabezpečovať vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany (ďalej len CO) v rozsahu  

      Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších  

      predpisov a príslušných vykonávacích vyhlášok a to spôsobom uvedeným v tejto zmluve  

      a za dodržiavania právnych noriem platných v Slovenskej republike. 

 

 

II. Predmet Dohody 

2.1 Predmetom tejto Dohody je prevod všetkých práv a povinností Poskytovateľa 

      vyplývajúcich zo Zmluvy na Spoločnosť s.r.o. 

2.2 Dňom účinnosti tejto Dohody Spoločnosť s.r.o. preberá od Poskytovateľa všetky 

      práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a nastupuje v celom rozsahu v Zmluve na 

      miesto Poskytovateľa. 



 

2.3 Práva, povinnosti a nároky vyplývajúce zo Zmluvy, ktoré vznikli pred nadobudnutím  

      účinnosti tejto Dohody, nie sú predmetom postúpenia a budú vysporiadané medzi  

      Zmluvným partnerom a Poskytovateľom 

2.4 Zmluvný partner týmto udeľuje svoj súhlas s prevodom všetkých záväzkov vyplývajúcich  

      zo Zmluvy z Poskytovateľa na Spoločnosť s.r.o. 

 

III. Platnosť a účinnosť Dohody 

3.1 Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami. 

3.2 Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na www  

      stránke objednávateľa.  

 

IV. Spoločné a záverečné ustanovenia 

4.1 Vzťahy zmluvných strán založené touto Dohodou, ktoré Dohoda výslovne neupravuje, sa  

      riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych 

      predpisov Slovenskej republiky. 

4.2 Akékoľvek zmeny tejto Dohody je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 

      zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných všetkými zmluvnými  

      stranami.  

4.3 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží, po  

      podpise Dohody všetkými zmluvnými stranami, 1 rovnopis. 

4.4 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Dohody (alebo jeho časť) je neplatné alebo  

      neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo  

      neúčinnosť ďalších ustanovení Dohody (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia).  

      V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto  

      ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Dohody 

      a dotknutým ustanovením. 

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili  

      na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne  

      nevýhodných podmienok, 

Dohodu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

Podhájska, dňa 1. 4. 2019                                                  Krškany, dňa 1. 4. 2019 

Poskytovateľ                                                                    Zmluvný partner 

Bc. Jana Magdolenová                                                      Obec Krškany 

                                                                                            Ing. Peter Kováčik 

 

 

 

 

 

Spoločnosť s.r.o. 

CO - COMPANY s.r.o. 

Bc. Jana Magdolenová, konateľ 


