Dohoda o postíipení práv a povinností
vyplývajíicich zo ZMLUVY na uverejňovanie plošnej inzercie zo dňa 29.12.2017
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2) Obchodného zákonníka, medzi zmluvnými stranami:
Postupca:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Zápis:
Zastúpený:

TEOTIHUACAN, s.r.o.

Farská 467/7, 911 08 Trenčín
47762900
2024087439
SK2024087439
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 30490/R
Mgr. Peter Mitterpach, konateľ spoločnosti

(ďalej ako „Postupca")
Postupník:
DoubleOne, s. r. o.
Obchodné meno:
Sídlo:
Hviezdoslavova 18, 974 O I Banská Bystrica
Zastúpená:
Mgr. Peter Mitterpach, konateľ spoločnosti
IČO:
46 156 593
IČDPH:
SK2023269 l 7 l
2023269171
DIČ:
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
č. účtu (IBAN):
SK39 1100 0000 0029 4405 9703
Obchodný register okresný súd Banská Bystrica, vložka Sro, 20266/S
Registrácia:
Zodpovedná osoba za komunikáciu medzi zmluvnými stranami: Nadežda Zaťková

(ďalej ako „Postupník")
Klient:
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Sídlo:
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O I Trenčín
Zastúpený:
Ing. Jaroslav Baška, predseda
36 126 624
IČO:
2021613275
DIČ:
Štátna pokladnica
Bankové spojenie:
Č. účtu v tvare IBAN:
SK 51 8180 0000 0070 0050 4489
Zodpovedná osoba za komunikáciu medzi zmluvnými stranami: Mgr. Veronika Rezáková
(ďalej ako „Klient")
(Postupca, Postupník a Klient sa v ďalšom texte spoločne označujú ako „Zmluvné strany").
Preambula

Konštatt\je nasledovné:
•

•

Postupca (pôvodne ako „Vydavatel") a Klient (pôvodne ako „Klient") uzatvorili dňa 29.12.2017 ZMLUVU na
uverejňovanie plošnej inzercie na rok 2018 (ďalej len „Zmluva"), predmetom ktorej je odplatná spolupráca

zmluvných strán pri zabezpečovaní uverejňovania inzercie (v týdenníku TAJMS) vo veľkosti jednej a pol novinovej
strany periodika v plnofarebnom grafickom prevedení periodika I x mesačne, celkovo 12 vydaní počníic tem1ínom
január 2018 a inzercie súvisiace s výkonom kompetencií klienta, ako oznan1y výberových konaní, verejné súťaže a pod.
v tvare PR článkov (tlačové správy), spôsobom a formou v súlade so zmluvou, v zmysle právnych predpisov a podľa
dohodnutých pravidiel.
Nakoľko za účelom skvalitnenia služieb dodávaných Postupcom na základe Zmluvy, Postupník má záujem vstúpíť do
zmluvného vzťahu s Klíentom založeného Zmluvou a prevzial' všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky
Postupcu vyplývajúce Postupcovi zo Zmluvy, Zmluvné strany uzavreli túto Dohodu o postúpení práv a povim1ostí
vyplývajúcich zo Zmluvy (ďalej len „Dohoda"), tak ako nasledt\je:
I.
Predmet Dohody

1.1
1.2
1.3
1.4

Predmetom Dohody je bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv a povinností, pohľadávok a záväzkov
vyplývajúcich zo Zmluvy z Postupcu na Postupníka, počnúc dňom účinnosti tejtoDohody.
Postupca postupuje, počnúc dňom účinnosti tejto Dohody, všetky svoje práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky
vyplývajúce zo Zmluvy na Postupníka.
Postupník týmto vyhlasuje, že počnúc dňom účinnosti tejto Dohody bez výhrad preberá všetky práva a povinnosti,
pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy Postupcovi.
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 tejtoDohody.
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l.6

Klient berie na vedomie, že touto Dohodou sa nijakým spôsobom nemení obsah zmluvných práv a/alebo povinností
a/alebo záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a Postupník v plnom rozsahu (bez akýchkoľvek zmien) vstupuje v plnom
rozsahu do práv, povinností záväzkov Postupcu vyplývajúcich zo Zmluvy.
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 práv a povinností, pohľadávok a záväzkov Postupníkom v plnom rozsahu.

n.

Spoločné a záverečné ustanovenia
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť d11om jej podpísania všetkými zmluvnými stranami.
Táto Dohoda bola vyhotovená v 3 (troch) exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jej podpise po jednom exemplári.
V prípade, že sa niektoré ustanovenie Dohody stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, predmetnou
neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie je dotknutý ostatný obsah Dohody. Príslušné ustanovenie
Dohody sa nahradí platným, účinným a vykonateľným zákonným ustanovením, "'toré je mu svojím významom a účelom
najbližšie.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Dohody, že ich zmluvná voľnosť
nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Dohodu. V prípade, že
taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane, na základe tohto vyhlásenia.
Klient podpisom tejto Dohody zároveň súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme
Postupníka podľa príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov, a to aj po skončení platnosti tejto Dohody.
Zmluvné s any prehlasujú, že si Dohodu prečítali, jej ustanoveniam v plnom rozsahu porozumeli čo do rozsahu
i obsahu, tá
ich lobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu s jej obsahom a znením JU podpisujú.
:
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V Trenčíne, dľía 07 12.2018 /
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TEOTIHUACAN, s.r.o,
Mgr. Peter Mitterpach, konateľ spoločnosti
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I J enčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
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Ing. Jaroslav Baška, predseda i;sK
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DoubleOne, s. r. o.
Mgr. Peter Mitterpach, konateľ spoločnosti
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