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ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ  

uzatvorená podľa §269 ods.2) Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:  

  

Zmluvné strany  

   

Dodávateľ:   KBF services, s.r.o.   

Sídlo:     Mostová 1353/16, 034 01 Ružomberok   

Zastúpený:   Karol Biel  

IČO:     47365919  

DIČ:     2023850521  

IČ DPH:    SK2023850521    

Číslo účtu:    SK42 0900 0000 0050 4668 1879  

(ďalej len „Dodávateľ“)  

a  

   

Postupník:   Softion s.r.o.  

Sídlo:     Obvodová  cesta 1270/18, 034 01 Ružomberok  

Zastúpený:   Karol Biel  

IČO:     52134075  

DIČ:     2120919405  

IČ DPH:    SK2120919405      

Číslo účtu:    SK48 5200 0000 0000 1832 5014   

(ďalej len „Postupník“)  

a  

  

Objednávateľ:  Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 

Dolný Kubín  

        

Sídlo:     Ul. M. Hattalu 2161, 026 01 Dolný Kubín  

Zastúpený:   Ing. Tatiana Nesvadbová  

IČO:      170 60 664  

DIČ:     2020562324  

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica Bratislava  

Číslo účtu:    SK27 8180 0000 0070 0048 5812  

(ďalej len „Objednávateľ“)  



2  

  

  

Dodávateľ, Postupník a Objednávateľ sa spoločne v ďalšom texte označujú aj ako 

„zmluvné strany“.  

  

Preambula  

  

Objednávateľ a Dodávateľ  dňa 18.01.2019 spoločne uzatvorili Zmluvu č. 01/2019.  

Táto tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o postúpení práv a povinností. (ZML.  

103/2014 RE) v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve.  

Postupník vyhlasuje, že je oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom Zmluvy 

č. 01/2018 zo dňa 18.01.2019 uzatvorenej medzi Dodávateľom a Objednávateľom a tejto 

Zmluvy. 

Na základe dohody zmluvných strán má Postupník záujem vstúpiť do zmluvného 

vzťahu Dodávateľa s Objednávateľom založeného Zmluvou č. 01/2019 zo dňa  

18.01.2019 a prevziať všetky práva a povinnosti, všetky záväzky a pohľadávky 

Dodávateľa vyplývajúce Dodávateľovi zo Zmluvy č. 01/2019 zo dňa 18.01.2019. 

Zmluvné strany preto uzatvárajú túto Zmluvu o postúpení práv a povinností (ďalej 

len „Zmluva“ ) v nasledujúcom znení:  

  

Článok I.  

Predmet Zmluvy  

  

1) Predmetom Zmluvy je postúpenie všetkých práv a povinností, všetkých 

pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy č. 01/2019 zo dňa 18.01.2019 z 

Dodávateľa na Postupníka, počnúc dňom 01.04.2019.  

2) Dodávateľ postupuje, počnúc dňom 01.04.2019, všetky svoje práva a povinnosti, 

všetky svoje pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy č. 01/2019 zo dňa 

18.01.2019 na Postupníka.  

3) Postupník sa zaväzuje, že počnúc dňom 01.04.2019, bez výhrad preberá všetky 

práva a povinností, všetky pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy č. 

01/2019 zo dňa 18.01.2019 Dodávateľovi.  

4) Dodávateľ sa zaväzuje, že Postupcovi riadne a včas najneskôr ku dňu 01.04.2019 

odovzdá všetky podklady potrebné k plnenie povinností na základe Zmluvy č. 

01/2019 zo dňa 18.01.2019.  

5) Objednávateľ berie na vedomie, že touto Zmluvou sa nijakým spôsobom nemení 

obsah zmluvných práv a povinností a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy č. 

01/2019 zo dňa 18.01.2019 a Postupník v plnom rozsahu (bez akýchkoľvek zmien) 
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vstupuje do práv, povinností, záväzkov Dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy č. 

01/2019 zo dňa 18.01.2019.  

6) Objednávateľ vyhlasuje, že v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, bez výhrad 

súhlasí s postúpením práv a povinností a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy č. 

01/2019 zo dňa 18.01.2019 z Dodávateľa na Postupníka v plnom rozsahu a súčasne 

súhlasí s prevzatím týchto práv a povinností a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy 

č. 01/2019 zo dňa 18.01.2019 Postupníkom v plnom rozsahu.            

   

Článok II.  

Platnosť, účinnosť Zmluvy  

  

1) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými 

stranami.   

2) Táto Zmluva nadobúda účinnosť deň po jej zverejnení na webovej stránke 

Objednávateľa. Pričom sa Objednávateľ zaväzuje zabezpečiť jej bezodkladné 

zverejnenie po podpise všetkými zmluvnými stranami.   

    

Článok III.  

Záverečné ustanovenia   

  

1) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre uzatvorenie tejto 

Zmluvy nie je obmedzená.  

2) Táto Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ 

obdrží jedno vyhotovenie, Dodávateľ jedno vyhotovenie a Postupník jedno 

vyhotovenie.   

3) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili v slobodnej a vážnej vôli, 

jej obsahu porozumeli, a preto ju na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.  

  

  

V Dolnom Kubíne, dňa 29. 03. 2019             V Dolnom Kubíne, dňa 29. 03. 2019  

  

  

  

..........................................................                          ...........................................................  

               Za Objednávateľa          Za Dodávateľa       
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V Dolnom Kubíne, dňa 29. 03. 2019          

  

  

  

..........................................................         

           Za Postupníka                        

  


