Dohoda o prevode práv a povinností
uzatvorená podľa § 51 a v súlade s ust. § 531 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník)
Čl. I.
Zmluvné strany
PREVODCA:

Nemocnica Snina, s. r. o.
v zastúpení: MUDr. Andrej Kulan, konateľ,
so sídlom: Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
IČO: 36509108
DIČ: 2022075770
bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Snina
IBAN: SK34 0200 0000 0020 7759 9655
SWIFT: SUBASKBX

a
NADOBÚDATEĽ:
Mesto Snina
v zastúpení: Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta,
so sídlom: Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
IČO: 00 323 560
DIČ: 2020 794 666
IČ DPH: SK 2020 794 666
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.,
IBAN: SK93 5600 0000 0042 0596 4004
( ďalej len ako „odberateľ“ )
a
DODÁVATEĽ:
(RTG prístroj)

MEDIXRAY, s. r. o
zastúpený: Miloš Kadlec – konateľ
so sídlom: Hollého 23, 921 01 Piešťany
IČO: 34 109 188
DIČ: 2020388634
( ďalej len ako „dodávateľ“ )

Čl. II.
Predmet dohody
1.

Nemocnica Snina, s.r.o., ako prevodca a MEDIXRAY, s.r.o. ako dodávateľ uzatvorili
Zmluvu na dodanie predmetu zákazky RTG prístroj zo dňa ..............................., v ktorej
sa dohodli na podmienkach dodania zákazky zverejnených v súťažných podkladoch;
zákazka zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 52/2019 zo 14. 03. 2019
pod značkou 5314 – WYT.

2.

Prevodca prejavil záujem previesť práva a povinnosti zo Zmluvy na dodanie predmetu
zákazky RTG prístroj na nadobúdateľa.

3.

V záujme dosiahnutia právnej istoty súvisiacej s predmetom práv a povinností prevodcu
vyplývajúcich zo zmluvy na dodanie predmetu zákazky RTG prístroj na nadobúdateľa sa
zmluvné strany dohodli podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka,
v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník) v súlade s ustanovením
§ 531 Občianskeho zákonníka na uzavretí tejto Dohody o prevode práv a povinností.
Čl. III.
Prevod práv a povinnosti zmluvných strán

1. Prevodca, Nadobúdateľ a Dodávateľ sa dohodli, že akékoľvek práva a povinností
prevodcu, ktoré vznikli na základe, alebo v súvislosti so Zmluvou na dodanie predmetu
zákazky RTG prístroj medzi prevodcom (ako kupujúcim) a dodávateľom (ako
predávajúcim) sa prevádzajú na základe tejto dohody v plnom rozsahu na nadobúdateľa
dňom účinnosti tejto dohody v súlade s jej dohodnutými ustanoveniami.
2. Dodávateľ podpisom na tejto dohode vyjadruje svoj súhlas s tým, že:
a) prevodca ku dňu účinnosti tejto dohody prevádza na nadobúdateľa akékoľvek práva
a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na dodanie predmetu zákazky RTG prístroj,
b) nadobúdateľ vstupuje do všetkých práv a povinností za prevodcu, ktoré vyplývajú zo
Zmluvy na dodanie predmetu zákazky RTG prístroj, ku dňu účinnosti tejto dohody,
c) prevodca môže poskytnúť akékoľvek informácie a technickú dokumentáciu súvisiacu
s dodaním RTG prístroja nadobúdateľovi, čo nie je porušením zmluvných podmienok,
d) akékoľvek nároky prevodcu voči dodávateľovi, ktoré vzniknú po dátume účinnosti
tejto dohody si bude uplatňovať nadobúdateľ, ako i ostatné nároky, ktoré vznikli do
dátumu účinnosti tejto dohody.
Čl. IV.
Platobné podmienky
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že prevod práv a povinností v zmysle čl. II tejto dohody
z Prevodcu na Nadobúdateľa je bezplatný.
Čl. V.
Doba platnosti dohody

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Dohoda sa uzatvára na dobu platnosti Zmluvy na
dodanie predmetu zákazky RTG prístroj zo dňa ......., pričom platnosť a účinnosť tejto
Dohody sa nadobúda dňom podpísania jej všetkými zmluvnými stranami.
Čl. V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé ustanovenia tejto dohody sú vymáhateľné
nezávislé od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť
ostatných ustanovení.
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2. Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť mimosúdne konanie pred uplatnením žalobného
nároku na súd za účelom uzatvorenia dohody o mimosúdnej pokonávke a odstránenia
rozporov.
3. Ustanovenia tejto dohody je možné meniť na základe písomnej dohody zmluvných strán,
ktorá bude neoddeliteľnou prílohou tejto dohody.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomné úkony, prípadne akákoľvek iná
korešpondencia vyhotovená v písomnej forme, zaznamenaná na inom hmotnom nosiči si
budú zmluvné strany navzájom doručovať osobne, poštou, kuriérom alebo
prostredníctvom elektronickej pošty (email) na adresu zmluvných strán, uvedená v čl. I.
5. Táto dohoda sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6. Akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto dohody, alebo v súvislosti s ňou
bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.
7. Táto dohoda sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie v originály.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je žiadnym spôsobom
obmedzená, dohodu si prečítali a jej obsahu porozumeli. Dohoda vyjadruje ich slobodnú
vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

...............................................
Nemocnica Snina, s. r. o.
prevodca

..................................................
Mesto Snina
primátor mesta
Ing. Daniela Galandová
nadobúdateľ

..............................................
MEDIXRAY, s. r. o
dodávateľ

V Snine, dňa ...............................
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