
OBCHODNÁ  ZMLUVA  (zmluva o cesii) 

o postúpení práv a povinností objednávateľa vyplývajúcich zo zmluvy o dielo 

 

 

1. Zmluvné strany 

 

1.1. OBEC GEMERSKÁ VES 

Sídlo: Gemerská Ves 109, 982 62 

Zastúpený: Monikou Lévaiovou, starostkou obce 

Osoby oprávnené: 

vo veciach zmluvy:  Monika Lévaiová 

            v technických veciach: Ing. Alžbeta Czipruszová, odborne spôsobilá osoba,  

  

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a. s. expozitúra Tornaľa 

IBAN:    SK95 0200 0000 0000 2862 4392 

IČO:    00318701 

DIČ:    2021168721 

IČ DPH:   nie je platiteľ DPH 

(ďalej len „cedent“) 

 

1.2. ZÁKLADNÁ ŠKOLA - ALAPISKOLA 

Sídlo: Gemerská Ves 204, 982 62 

Zastúpený: PaedDr. Ladislavom Rajtúkom, riaditeľom školy 

Osoby oprávnené: 

vo veciach zmluvy:  PaedDr. Ladislav Rajtúk 

v technických veciach: Ing. Alžbeta Czipruszová, odborne spôsobilá osoba,  

 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a. s. expozitúra Tornaľa 

IBAN:    SK98 0200 0000 0016 3511 2051 

IČO:    37833944 

DIČ:    2021676635 

IČ DPH:   nie je platcom DPH 

(ďalej len „cesionár“) 

 

uzatvárajú podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

(ďalej len Obchodný zákonník) túto 

 

zmluvu o cesii. 

 

2. Predmet a podmienky zmluvy 

 

2.1. Cedent, ako objednávateľ, uzavrel so zhotoviteľom – CASON CONSULTING, a. s. so 

sídlom v Rimavskej Sobote Zmluvu o dielo č. 520/2016 zo dňa 20.6.2016, predmetom 

ktorej je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela 

„TELOCVIČŇA s. č. 229 – rekonštrukcia strechy“. 

 

2.2. Touto zmluvou postupuje cedent všetky práva a povinnosti objednávateľa vyplývajúce 

z predmetnej zmluvy o dielo a cesionár tieto práva a povinnosti v plnom rozsahu 

preberá a akceptuje. 

 

2.3. Cedent postupuje práva a povinnosti objednávateľa zo zmluvy o dielo uvedenej 

v článku 2.1. tejto zmluvy na cesionára bezodplatne a cesionár ich v plnom rozsahu 

a bez výhrad prijíma. 



 

2.4. Cesionár sa oboznámil s obsahom predmetnej zmluvy o dielo a preberá práva 

a povinnosti objednávateľa z nej vyplývajúce a s ňou súvisiace slobodne, dobrovoľne 

a neodvolateľne. 

 

 

3. Záverečné ustanovenia 

 

3.1. Zmluva je uzavretá okamihom prejavenia súhlasu s celým jej obsahom a jej podpisom  

k tomu oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 

3.2. Zmluva nadobúda účinnosť jej schválením cesionárom. 

 

3.3.  V otázkach, ktoré zmluva nerieši sa bude postupovať podľa príslušných ustanovení  

Obchodného zákonníka. 

 

3.4. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých obdrží zhotoviteľ a každá 

 strana, po jej uzavretí a schválení zhotoviteľom, jedno vyhotovenie. 

 

3.5. Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že zmluva  

nebola uzavretá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. 

 

 

V Gemerskej Vsi, dňa 15. 7. 2016 

 

 

 

 

    ...................................................      ................................................... 

         cedent                 cesionár 

         Obec Gemerská Ves                  Základná škola – Alapiskola  

  Gemerská Ves 

 

 

Schvaľovacia doložka:  

 

Zhotoviteľ zo Zmluvy o dielo č. 520/2016 zo dňa 20.6.2016, CASON CONSULTING, a. s. 

s uzavretím tejto zmluvy o cesii bezvýhradne súhlasí. 

 

 V Rimavskej Sobote, dňa 15. 7. 2016 

 

 

 

 

      ............................................................... 

                                 zhotoviteľ 

                CASON CONSULTING, a. s. 


