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Zmluva o prevode práv a povinností zo zmluvy o poskytovaní služieb spojených so 
zálohovaním a o poskytovaní priestoru na zálohovanie na vzdialených serveroch 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
(v texte aj ako „Zmluva") 

ČI. I - Zmluvné strany 

2. 

Postupca: 
Miesto podnikania: 
IČO: 
Zápis: 
Emailová adresa: 
Tel: mob: 

Mgr. Miloš Križan - MKweb 
Zimná 1153/8, 040 01 Košice 
41 517 091 
Živnostenský register OÚ Košice č. 751-17280 
obchod@zalohadat.sk 
0907 449 932 

(v texte aj ako „Postupca") 

2. Postupník: 
Sídlo: 
IČO: 
Zápis: 
Emailová adresa: 
Tel: mob: 
Zastúpený: 

KRIZAN ENTERPRISES, s.r.o. 
Zimná 1153/8, 040 01 Košice- mestská časť Staré Mesto 
52 062 589 
OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 45021/V 
obchod@zalohadat.sk 
0907 449 932 
konateľom - Mgr. Milošom Križanom 

(v texte aj ako "Postupník") 

3. Objednávateľ: 
Sídlo/adresa:: 
IČO: 
DIČ: 
Zastúpený: 

ZS s MS Krivany 
Krivany 1, 082 71 Krivany 
37876996 
2021673588 
Mgr. Mária Kromková 

(v texte aj ako " Objednávateľ") 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU KRIVANY 
Dátum: 1 ( ) 1 2 2 0 1 8 

Evidenční číslo: . , , 
' r/J 

Číslo spisu: ! 

Kz-imozi'i-fcľb 
Prílohy/tety: Vybavuje: 

ČI. II - Úvodné ustanovenia, predmet a účel Zmluvy 

Postupca dňa 24.4.2017 uzatvoril s Objednávateľom Zmluvu č. 0007/2017/05 o 
poskytovaní služieb spojených so zálohovaním a o poskytovaní priestoru na 
zálohovanie na vzdialených serveroch MKweb, na základe ktorej Postupca poskytuje 
Objednávateľovi služby (v texte aj ako „Zmluva o poskytovaní služieb"). 
Účelom tejto Zmluvy je dosiahnuť, aby na Postupníka prešli všetky práva a povinnosti 
Postupcu voči Objednávateľovi, vyplývajúce zo Zmluvy o poskytovaní služieb. Zároveň je 
účelom zmluvy dosiahnuť, aby Objednávateľ všetky povinnosti a práva, na ktoré mu vznikli 
Zmluvou o poskytovaní služieb voči Postupcovi, uplatňoval len voči Postupníkovi, ako 
právnemu nástupcovi Postupcu. 

ČI. III - Prevod práv a prevzatie povinností 

1. Postupník vyhlasuje, že podpisom tejto Zmluvy v zmysle § 531 ods. 1 anasl. Občianskeho 
zákonníka preberá od Postupcu všetky povinnosti voči Objednávateľovi, súvisiace 
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s poskytovaním služieb na základe Zmluvy o poskytovaní služieb. Postupca vyhlasuje, že 
s prevzatím Prevádzaných Povinností súhlasí. 

2. Postupca vyhlasuje, že podpisom tejto Zmluvy v zmysle § 524 ods. 1 a nasl. Občianskeho 
zákonníka prevádza na Postupníka všetky práva súvisiace s poskytovaním služieb na základe 
Zmluvy o poskytovaní služieb. Postupník vyhlasuje, že prevádzané práva prijíma. 

3. Objednávateľ týmto vyjadruje svoj súhlas s vyššie uvedenými transakciami a berie na 
vedomie, že s účinnosťou Zmluvy sa Postupník stáva právnym nástupcom Postupcu zo 
Zmluvy o poskytovaní služieb. 

4. Podpisom tejto Zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb nestráca svoju platnosť ani účinnosť -
dochádza len k právnemu nástupníctvu - Postupca v plnej miere vstupuje do práv 
a povinností Postupníka, ktorý dňom činnosti tejto Zmluvy nemá voči Objednávateľovi 
žiadne povinnosti ani práva (a ani Objednávateľ nemá voči Postupníkovi žiadne práva ani 
povinnosti). 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. 
2. Zmeny Zmluvy možno vykonať jedine písomnou formou - dodatkami podpísanými všetkými 

zmluvnými stranami. Zmeny vykonané akoukoľvek inou formou sú neplatné. 
3. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia najmä ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, resp. iných aplikovateľných predpisov. 
4. Táto Zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dodrží jedno 

vyhotovenie. 
5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli 

a súhlasia s ním, že bola Zmluva uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, 
. ,- určite a y^žne, že n^bol^i uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo 

potvrdzujú vlastnorucnýÄii podpismi. 
, i 

V Košiciach dňa 3.12.2018 ""Víj 

Článok IV - Záverečné ustanovenia 

<j» 

/ Konateľ Miloš Križan 

' 1 / K R I V A N ' ý — 

bjednávateľ 


