ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
BERNOLÁKOVA 26, 040 1 i K O ŠIC E

Dohoda o postúpení práv a povinností zo zm luvy č. 31-51/2010 zo dňa 25.1.2010

'W'fMÍZy
uzavretá medzi účastníkm i:

Podacie č.:.

m - Wty ^

Prílohy:

Vybavuje:

odberateľ: Základná um elecká škola, Bernolákova 26, K ošice,
Sídlo:
Bernolákova 26, Košice
V zastúpení: Mgr. Peter Kundracik, riaditeľ
IČO:
35546131
DIČ:
2021672587
B ankové spojenie: D exia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 9309024001/5600

dodávateľ postupca:
sídlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
a

7y

Stredisko služieb škole,
N ižná úvrať 26, 040 01 Košice
PhDr. E va H ajduchová, poverená vedením
35540419

dodávateľ postupník: Bytový podnik m esta K ošice, s.r.o.
Sídlo:
Južné nábrežie č. 13, 042,19 Košice
V zastúpení:
JUDr. Ing. Viktor Lehotzký - konateľ spoločnosti
ICO:
44 518 684
DIČ:
2022722075
Zapísaný:
O bchodný register O kresného súdu K ošice I, oddiel s.r.o.,
V ložka číslo 22846/V
Bankové spojenie:
D exia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
0448837001/5600
Pream bula
Účastníci pristúpili k uzavretiu tejto dohody z dôvodu, že dňa 27.7.2011 bola
medzi Strediskom služieb škole a Bytovým podnikom m esta Košice, s.r.o, uzavretá
Dohoda o prevode časti činností zam estnávateľa - Strediska služieb škole k iném u
zam estnávateľovi - Bytovém u podniku m esta K ošice, s.r.o., ktorou došlo k prevodu
práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na preberajúceho zam estnávateľa podľa §
28 ods. 1 Zákonníka práce v platnom znení. U vedenou dohodou bola prevedená na
Bytový podnik m esta Košice, s.r.o, časť činností, ktoré poskytoval dodávateľ postupca
odberateľovi na základe Zm luvy č. 31-51/2010 zo dňa 25.1.2010.
I.
D odávateľ postupca postupuje na dodávateľa postupníka všetky práva a
povinnosti vyplývajúce zo zm luvy č. 31-51/2010 zo dňa 25.1.2010. ktoré sa vzťahujú na
predm et zm luvy podľa bodu 11:

a) V ýkon vybraných činností na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany,
revízie hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov a hydrantov, bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany.
b) Výkon činností na vyhradených technických zariadeniach (V TZ) plynových .
c)
Výkon
vybraných činností na vyhradených technických zariadeniach
elektrických.
d) Z abezpečenie dopravy podľa kapacitných m ožností.
e) Zabezpečenie údržby, opráv a prevádzky.

II.
1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni zverejnenia.
2. M eniť alebo dopĺňať túto dohodu je m ožné len form ou písom ných dodatkov
podpísaných účastníkmi dohody, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
3. Táto dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých každý z účastníkov obdrží
1 vyhotovenie.
4. Účastníci prehlasujú, že dohodu uzavreli vážne a určite, slobodne a zrozum iteľne,
a že ju neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podm ienok, na znak čoho ju
osoby oprávnené k podpisu dohody vlastnoručne podpisujú.
V Košiciach dňa 20.8.2011
Za dodávateľa postupcu:

PhDr.^Eva H ajduchová
poverená vedením

Za odberateľa:

Mgr. Peter K undracik
riaditeľ ZUŠ

Z a dodávateľa postupníka:

JUDr. Ing. V iktor LehotzKy
konateľ spoločnosti

