Dohoda o prevzatí práv a povinností
uzavretá v zmysle § 531 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:

Pôvodný účastník:

Meno a priezvisko: MONEY MARKET BROKERS, o.c.p., a.s.
Bydlisko/Sídlo: Miletičova 1, 82108 Bratislava
Číslo OP:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť:
Tel. kontakt:
E-mail:
IČO: 36616095
DIČ: 2022212214
IČDPH: SK2022212214
V zastúpení: Dalibor Černička, Zápis: Okresný súd Bratislava I, Sa, 3913/B
a

Nadobúdateľ:

Meno a priezvisko: Múzeum mesta Bratislavy
Bydlisko/Sídlo: Radničná 577/1, 81518 Bratislava
Číslo OP:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť:
Tel. kontakt:
E-mail:
IČO: 00179744
DIČ: 2020801761
IČDPH: SK2020801761
V zastúpení: Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením Múzea mesta Bratislavy
Zápis: Zriaďovacia listina mesta Bratislavy č. 746/2009, príspevková organizácia
Bratislavy

1.

Pôvodný účastník a nadobúdateľ sa dohodli, že nadobúdateľ preberá všetky práva a záväzky
vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb číslo DMZ121217000302 uzavretej dňa
17.6.2012 medzi pôvodným účastníkom a spoločnosťou Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08
Bratislava, predmetom ktorej je poskytovanie elektronických komunikačných služieb (ďalej len „zmluva“).

2.

Nadobúdateľ preberá zo zmluvy voči spoločnosti Slovanet, a.s. len tie záväzky, ktoré vzniknú odo dňa
uvedeného v bode 8 druhá veta tejto dohody. Záväzky vzniknuté alebo splatné pred uvedeným dňom je
spoločnosti Slovanet, a.s. povinný uhradiť pôvodný účastník. Ak nie je v tejto dohode uvedené inak,
súčasťou prevzatia práv a povinností zo zmluvy sú všetky technologické zariadenia a hnuteľné veci,
ktoré boli odovzdané spoločnosťou Slovanet, a.s. pôvodnému účastníkovi na základe zmluvy a ku
ktorým si Slovanet, a.s. uplatňuje právo na ich vrátenie.
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3.

Nadobúdateľ sa pred uzavretím tejto dohody oboznámil so znením zmluvy a vyhlasuje, že obsahu a
zmyslu jednotlivých ustanovení, ako aj zmluve ako celku porozumel v plnom rozsahu a bez výhrad a
zaväzuje sa ich dodržiavať. Uvedené platí aj pre prílohy zmluvy (napr. Všeobecné podmienky, Cenník,
Cenový výmer atď.), pokiaľ sú tieto ako súčasť zmluvy v nej uvedené.

4.

Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto dohody je výslovný, písomný súhlas spoločnosti
Slovanet, a.s. obsiahnutý na tejto dohode. V prípade, že spoločnosť Slovanet, a.s. nebude mať dôvod
pochybovať o schopnosti nadobúdateľa riadne a včas plniť záväzky zo zmluvy, tak svoj súhlas so
zmenou účastníka zmluvy v zmysle tejto dohody udelí. Dôvodom na odmietnutie súhlasu v zmysle
predchádzajúcej vety najmä bude, ak spoločnosť Slovanet, a.s. zistí, že: (i) voči nadobúdateľovi už
eviduje pohľadávku po lehote splatnosti, alebo ju eviduje iný poskytovateľ elektronických komunikačných
služieb, alebo (ii) je nadobúdateľ uvedený ako neplatič v príslušných registroch neplatičov, alebo (iii)
nadobúdateľ vstúpil do likvidácie, alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, resp. zamietnutý konkurz
pre nedostatok majetku, alebo bola na neho uvalená nútená správa, alebo nariadená daňová alebo iná
exekúcia, alebo ak je v režime vyrovnania alebo núteného vyrovnania.

5.

Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť spoločnosti Slovanet, a.s. poplatok vo výške 9,98 €, ako náhradu
nákladov jej vzniknutých v súvislosti so zmenou účastníka zmluvy v zmysle tejto dohody. Poplatok bude
vyúčtovaný spravidla v prvej faktúre vystavenej nadobúdateľovi v zmysle zmluvy.

6.

Dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, po jednom pre pôvodného účastníka, po dvoch kusoch pre
nadobúdateľa a dva pre spoločnosť Slovanet, a.s.

7.

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania pôvodným účastníkom a nadobúdateľom.

8.

Dohoda nadobúda účinnosť splnením podmienky v zmysle bodu 4 prvá veta. Práva a povinnosti zo
zmluvy preberá nadobúdateľ prvým dňom mesiaca nasledujúcim po nadobudnutí účinnosti tejto dohody.
Nadobúdateľovi budú faktúry vystavované spoločnosťou Slovanet, a.s. pod novým variabilným
symbolom.

9.

Pôvodný účastník a nadobúdateľ dňom podpisu zhodne a súladne vyhlasujú a zaručujú, že si túto
dohodu pred uzavretím pozorne prečítali a vzájomne vysvetlili, že obsahu a zmyslu jednotlivých
ustanovení ako aj dohode ako celku porozumeli v plnom rozsahu a bez výhrad, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi osôb, ktoré sú plne oprávnené túto dohodu v ich mene uzavrieť.

Za pôvodného účastníka:

Za nadobúdateľa:

Bratislava, dňa ............................

Bratislava, dňa ............................

Za spoločnosť Slovanet, a.s.: Ďurčová Renáta
Trenčín, dňa ............................
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