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DoHoDA o PosTÚpENÍ pRÁV A PoVtNNosTí Zo ZMLUVY
uzatvorená pod[a platného znenia $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka

Zm(uvné strany:

ITMS: 26110130351
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Náaov:

Sídlo:

. zaplšaný|

Stredná odborná škola e|ektrotechnická

Komenského 50, 010 0'l Žilína

Register organizáciÍ ŠÚ sn

ÍeÍefón: : o904 920 9í6

tČo: i
otČ:

tČ opH:

)

e-mail: projekt2@soseza.sk

Fax:

rlo:

otČ:

lČ opx:

e-mail: roman@demetera.sk

Fax:

Štatutárny zástuBca: i lng. Štefan Domanický, riaditel'školy
i

Konlalttná osoba: : lng' l]ubomir Králik

Telefón: ogo7 777 856

PCI. yooNÝ Pos KYÍ oVÁTEť:

Názov: tng. Roman ó;Ň;-
Sídlo: 916 33 LÚka 4í

zaptsaný: oÚ Trenčín, číslo Živnostenského registra 302-8349
Štatutárny zástupca: , lng. Roman Gajdošech

Kontakiná oso53; : ln$. Roman Gajdošech

Názov: JozefMoresVRANA

sldlo: l Horný val5111, 010 01 Žilina

zapísaný: čÍslo Žívnostenského registra 51.t-16862

Štátutarny':zástrríca:. Jozef Mores

l(ontaktná osoba: , JozeÍ Mores

- ic"
DlČ:

lČ opn:

e-mait: jozomores@gmail.com

Fax:Telefón: 0948777 072

v súvislosti s realizáciou aktivít projektu spolufinancovaného z Európskeho sociátneho fondu

Názov proJe]<tu: , Moderné vyučovanie v Strednej odbornej Škole eiektrotechnickej v Žiline

kód ITMS: : 261 10130351 v rámciuýzvy: oPV_2009/1.1/05_soRo

a na základe rokovania, uskutočneného 13.6.z01z v sídte objednávatet'a na adrese Komenského 50,
010 oí Žitina, uzatvárajú túto dohodu o postúpení práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí stužiebčísto2óíí0130351'z'l7'zzodňa 13.12.2O1ovzneníDodatkuč.1 (čísto2ó11o13ó351-z17-7-o1)zodňa
19.12011 (datej ten ,,zmtuva") za dohodnutých nižšie uvedených podmienok:

zó1 10Í30351.21 7.z.02
13.júna 2012



1. Predmetom tejto dohody je prevod všetkých práv a povinnosti na strane póvodného poskytovatet'a
zo zmtuvy, ktoré póvodný poskytovateť postupuje na poskytovatet'a a poskytovateť týmto preberá
všetky tieto práVa a povinnosti zo zmtuvy a to so súhlasom objednávatet'a.

2. Poskytovateť sa v zmtuve zavázuje, že objednávatetbvi poskytne služby, zabezpečí personátne
obsadenie funkcií a riadne vykonávanie činností uvedených v Prílohe 1 zmluvy (d'atej ten ,,posky-
tovanie stužby") súvisiacich s reatizáciou aktivít projektu v súlade so špecifikáciou uvedenou
v podrobnom opise projektu, v ptánovanom predpoktadanom rozsahu a za účelom dosiahnutia
plánovaných výstupov. Personálne obsadenie a jeho prípadná zrnena je vo ýhradnej právomoci
poskytovatet'a.

Účastníci dohody sú oboznámení s tým, že zostávajúca časť poskytovanej stužby ku dňu postúpe-
nia práv a povinností zo zmtuvy je vo vytvorení 4 ks vzdelávacích modutov, ako je uvedené
v Prítohe 1 tejto dohody.

3. objednávateť sa v zmluve zavázuje zaplatiť poskytovatetbvi odptatu za poskytnutú s(užbu
v súlade s Prílohou 1 zmtuvy. Jednotková cena uvedená v Pňtohe í sa počas ptatnosti zmluvy ne-
bude zvyšovat' a zahřňa všetky náklady, ktoré poskytovateť nevyhnutne atebo účelne vynatožit pri
plnení svojho závázku.

Účastníci dohody sú oboznámení s tým, že zostávajúca čast'ceny Za poskytovanie služby ku dňu
postúpenia práv a povinností zo zm{uvy je vo ýške 1360 EUR, ako je uvedené v Prítohe 1 tejto
dohody.

4. Vyhtásenia účastníkov dohody:

> Účastníci dohody zhodne vyhtasujú, že vystovne súhlasia so zmenou v osobe poskytovatet'a pod-
l'a tejto dohody a s postúpením všetkých práv a povinností z dotknutej zmtuvy ku dňu účinnosti
tejto dohody.

> objednávatera póVodný poskytovateťprehtasujú, že ich vzájomné nároky azávázkywp(ývajú-
ce zo zmtuvy sú navzájom vysporiadané ku dňu účinnosti tejto dohody.

> Poskytovate[ nemá voči objednávatelbvi žiadne nároky z práv a povinností podt'a zmluvy, na
ktoré vznikol do času účinnosti tejto dohody nárok póvodnému poskytovatetbvi voči objedná-
vatelbvi.

> Poskytovateť preh(asuje, že je oboznámený so všetkými podmienkami zmtuvy a berie na vedo-
m'ie, že ustanovenia zmtuvy ostávajú touto dohodou nedotknuté, pokiať sa objednávateť a po-
skytovateť nedohodnú pisomne inak.

V Žitine, dňa 13.júna 20't2

postvtov( objednávateI

\ 
oóvoanÝ poskylovateť

2óí 10130351-217_z-02 13.júna 20í2


