
Dohoda o postúpení práv a povinností 
 

uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods 2) Obchodného zákonníka, medzi zmluvnými stranami: 
 
 
Postupca:   obchodné meno: Infosystémy, spol. s r.o.  
       sídlo: Ul. Československej armády 270/70, 967 01 Kremnica   
   zápis v Obchodnom registri:  Okresný súd Banská Bystrica, 
   oddiel Sro, vložka číslo 10758/B 
   štatutárny orgán: Mgr. Jozef Donoval, konateľ 
   IČO:  36 640 859  DIČ : 2022055068 IČ DPH: SK2022055068 
   bankové spojenie : Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 
   IBAN: SK06 8330 0000 0028 0174 3911  

(ďalej len „Postupca“)   
 
Postupník:    obchodné meno: IKT konzult s.r.o. 
       sídlo: Československej armády 270/70, 967 01 Kremnica   
   zápis v Obchodnom registri:  Okresný súd Banská Bystrica, 
   oddiel Sro, vložka číslo 43909/S 
   štatutárny orgán: Mgr. Jozef Donoval, konateľ 
   IČO:  54 667 453  DIČ : 2121748156 IČ DPH: nie je platiteľ DPH 
   bankové spojenie : Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 
   IBAN: SK53 8330 0000 0024 0223 4597 

(ďalej len „Postupník“)   
  
  
Klient:     názov: Obec Pitelová 
       sídlo: 966 11 Pitelová 79 
   štatutárny orgán: Martina Záhorcová, starostka 
   IČO :   00 320 919 DIČ :   2020529742 IČ DPH: neplátca DPH 
   bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 
   IBAN: SK05 5600 0000 0014 1445 7005 / KOMASK2X   

( ďalej len „Klient“)  
  

(Postupca, Postupník a Klient sa v ďalšom texte spoločne označujú ako „Zmluvné strany“).   
 
 

PREAMBULA 
 
Konštatuje sa nasledovné:   
 
• Postupca a Klient uzavreli dňa 20.05.2019 zmluvu  
 

o poskytovaní servisných a konzulačných služieb na výpočtovej technike 
 

• Nakoľko za účelom skvalitnenia služieb dodávaných Postupcom na základe Zmlúv, Postupník 
má záujem vstúpiť do zmluvného vzťahu s Klientom založeného Zmluvami a prevziať všetky práva a 
povinnosti, záväzky a pohľadávky Postupcu vyplývajúce Postupcovi zo Zmluvy, Zmluvné strany uzavreli 
túto Dohodu o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy (ďalej len "Dohoda"), tak ako 
nasleduje:   
 
 



I. 
Predmet Dohody 

 
1.1.  Predmetom Dohody je bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv a povinností, 
pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy z Postupcu na Postupníka, počnúc dňom účinnosti 
tejto Dohody.   
1.2.  Postupca postupuje, počnúc dňom účinnosti tejto Dohody, všetky svoje práva a povinnosti, 
pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy na Postupníka.   
1.3.  Postupník týmto vyhlasuje, že počnúc dňom účinnosti tejto Dohody bez výhrad preberá všetky 
práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy Postupcovi.   
1.4.  Postupca sa zaväzuje, že riadne a včas odovzdá Postupníkovi všetky doklady, informácie, ktoré sa 
akokoľvek dotýkajú postúpených práv a povinností, pohľadávok a záväzkov zo Zmluvy, v zmysle tejto 
Dohody.   
1.5.  Klient berie na vedomie, že touto Dohodou sa nijakým spôsobom nemení obsah zmluvných práv 
a/alebo povinností a/lebo záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a Postupník v plnom rozsahu (bez 
akýchkoľvek zmien) vstupuje do práv, povinností záväzkov Postupcu vyplývajúcich zo Zmluvy.   
1.6.  Klient vyhlasuje, že v súlade s podmienkami tejto Dohody, bez výhrad súhlasí s postúpením práv 
a povinností, pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy z Postupcu na Postupníka v plnom 
rozsahu a súčasne súhlasí s prevzatím týchto práva povinností, pohľadávok a záväzkov Postupníkom v 
plnom rozsahu.   

II. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
2.1.  Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť v 
deň po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov, najskôr však od 1.7.2022.   
2.2.  Táto Dohoda bola vyhotovená v 3 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží po jej podpise po jednom exemplári.   
2.3.  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.   
2.4.  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 Pitelovej, dňa ......................       V Pitelovej, dňa ......................     
 
Postupca:        Klient:  
 
 
 
Mg. Jozef Donoval, v. r.     Martina Záhorcová, v. r.  
 
 
 
 
Postupník:   
 
 
Mgr. Jozef Donoval, v. r. 


