
Zmluva o postúpení práv a prevzatí povinností objednávateľa zo ZMLUVY O DIELO
č. L21_MVnT-01 zo dňa 13.12.2021 uzatvorená podľa§ 269 ods.2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

1. Postupca:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Mesto Vranov nad Topľou

Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou

Ing. Ján Ragan, primátor mesta

IBAN:

Ing. Vlasta Štefániková

00332933

2020631910

neplatca DPH

VÚB, a. s., Vranov nad Topľou

SK70 0200 0000 0023 12 9 632

( ďalej ako Postupca alebo aj ako Mesto Vranov nad Topľou)

2. Postupník:

Obchodné meno:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Základná škola Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou

Mgr. Peter Kocák, riaditeľ školy

37873377

2021664887

Bankové spojenie:

IBAN:

VÚB, a. s., Vranov nad Topľou

SK98 0200 0000 0016 3692 5951

( ďalej ako Postupník alebo aj ako Základná škola Sídlisko II 1336 Vranov nad Topľou)

3. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:

LUMIZA, s.r.o.

Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina

Ing. Ladislav Molčan - konateľ spoločnosti

Ing. Ladislav Molčan, konateľ



vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Ing. Ladislav Molčan, konateľ

ČSOB, a.s.

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

SK76 7500 0000 0040 2094 2685

47443430

2023895346

SK2023895346

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo:66735/L

( ďalej ako Zhotoviteľ alebo aj ako LUMIZA, s.r.o. )

( Postupca, Postupník a Zhotoviteľ spolu ďalej ako Zmluvné strany)

Preambula

Postupca ako objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 13.12.2021 ZMLUVU O DIELO
č. L2l_MVnT-01 ( ďalej len Zmluva o dielo ), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa za
podmienok dohodnutých v zmluve vykonať dielo - stavbu Havarijný stav elektroinštalácie
v ZŠ Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou. Zmluva bola uzatvorená na základe výsledkov
verejného obstarávania. Postupca je vlastníkom budovy, na ktorej sa vykonajú stavebné práce
podľa zmluvy o dielo. Postupník je správcom budovy, na ktorej sa stavebné práce vykonajú.
Nakoľko však cena diela bude vyplatená z prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých pre
Postupníka a z vlastných zdrojov Postupníka účelovo viazaných na vykonanie diela, dohodli sa
zmluvné strany na uzavretí tejto dohody o postúpení práv a povinností Postupcu zo zmluvy
o dielo.

Zmluvné strany konštatujú, že uzavretím tejto zmluvy nedôjde k porušeniu zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a to hlavne § 1 O ods.2 - princípu
rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov, princípu
transparentnosti, princípu proporcionality a princípu hospodárnosti a efektívnosti.

ČI. I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie časti práv a povinností zo
Zmluvy o dielo z Postupcu ( objednávateľa) na Postupníka týkajúce sa financovania predmetu
plnenia a to v rozsahu práv a povinností Postupcu v čl. 2 bode 2.1 druhá veta a v čl. 6
Platobné podmienky Zmluvy o dielo.

2. Postupník podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že sa oboznámil so znením Zmluvy o dielo a že
v plnom rozsahu preberá práva a povinnosti uvedené v bode 1 tohto článku Postupcu
vyplývajúce zo Zmluvy o dielo. Postupník sa zároveň zaväzuje pri financovaní predmetu
Zmluvy o dielo postupovať v súlade so Zmluvou o dielo.

3. Zhotoviteľ podpisom na tejto zmluve vyjadruje svoj súhlas s postúpením práv a povinností
uvedených v bode 1 tohto článku z Postupcu na Postupníka dňom nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy.



ČI. II

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými dohodami zúčastnených
strán vo forme dodatkov k tejto zmluve.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom posledného podpisu tejto zmluvy a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia Postupcom a Postupníkom v Centrálnom registri zmlúv,
pričom rozhodujúce je jej prvé zverejnenie.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov
vyplývajúcich zo zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré
môžu mať vplyv na práva a povinnosti dohodnuté v zmluve, bez zbytočného odkladu po tom,
čo sa o týchto okolnostiach alebo informáciách dozvedia.

4. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr
stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných
ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení zmluvy a na
vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac
približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy Zmluvné strany túto
otázku brali do úvahy.

5. Právne vzťahy Zmluvou neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky,
najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších platných právnych
predpisov Slovenskej republiky.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola
uzatvorená v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju podpisujú.

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Postupca obdrží dve
vyhotovenia, Postupník jedno vyhotovenie a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
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