
Zmluva o postúpení práv a povinností 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

zmluvné strany:

Postupca : Cool Milk s.r.o.
Sídlo:                           M.Waltariho 7097/5, 921 01 Piešťany
IČO: 46 158 146
DIČ: 2023252979
Bankové spojenie: Tatrabanka,  a.s.
Číslo účtu: 2920855588/100
V zastúpení:                 Mgr.Bc. Monika Holíková, konateľka                          
Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č.27400/T 
(ďalej len „Postupca”)

Postupník :     Organika s.r.o.
Sídlo: Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany
IČO : 44 555 156
DIČ : 2022731293
Bankové spojenie: Tatrabanka,a.s.
Číslo účtu: 2927882124/1100
V zastúpení: Mgr.Bc. Petra Vnuková, konateľka
Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č.23072/T                        
 (ďalej len „Postupník”)

Kupujúci :     Obec Nededza
Sídlo: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
IČO : 00321516
DIČ : 2020677582
Bankové spojenie: Prima Banka
Číslo účtu: 5604744003/5600
V zastúpení: PhDr. Peter Vajda, starosta obce
(ďalej len „Kupujúci”)

(ďalej spolu všetci aj ako „zmluvné strany“)

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Dňa 20.06.012 bola medzi Postupcom a Kupujúcim uzatvorená Kúpna zmluva číslo : 
046/2012, predmetom  ktorej  je  realizácia  predaja  mlieka  a  mliečnych  výrobkov,
uvedených v nariadení vlády SR č. 339/2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby
mlieka a mliečnych  výrobkov  pre  deti  v  materských  školách,  pre  žiakov  na
základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov v
rámci projektu „Školský mliečny  program“,  formou  pravidelných  dodávok  tovaru
podľa jednotlivých písomných alebo telefonických objednávok Kupujúceho (ďalej len
„Kúpna zmluva“).

1.2. Vzhľadom skutočnosť, že Postupca nemá záujem pokračovať v dodávkach tovaru v zmysle
Kúpnej zmluvy a vzhľadom na deklarovaný záujem Postupníka vstúpiť do zmluvného  
vzťahu s Kupujúcim vyplývajúci z Kúpnej zmluvy a prevziať všetky práva a povinnosti  
Postupcu  vyplývajúce  z Kúpnej  zmluvy,  zmluvné  strany  uzatvorili  túto  Zmluvu  o  
postúpení práv a povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“).



II. Predmet Zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je prevod všetkých práv a povinností Postupcu vyplývajúce z  
Kúpnej zmluvy na Postupníka, za podmienok uvedených v tejto Zmluve a to okamihom 
nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.

2.2. Postupník týmto zároveň prehlasuje, že preberá od Postupcu všetky práva a povinnosti  
vyplývajúce  z Kúpnej  zmluvy  a  nastupuje  v  celom  rozsahu  v Kúpnej  zmluve  na  
miesto Postupcu.

2.3. Kupujúci  týmto  udeľuje  svoj  súhlas  s  prevodom  všetkých  záväzkov  vyplývajúcich  z  
Kúpnej zmluvy z Postupcu na Postupníka.

III. Vyhlásenia a záväzky zmluvných strán

3.1 Postupca vyhlasuje, že je plne oprávnený postúpiť všetky práva a povinnosti vyplývajúce 
z Kúpnej zmluvy na Postupníka a nie je mu známa žiadna prekážka takéhoto prevodu.

3.2 Prípadné vzájomné vyrovnanie medzi Postupcom a Postupníkom v súvislosti s prevodom 
práv a  povinností  podľa tejto  Zmluvy nie  sú  predmetom tejto  Zmluvy a Kupujúci  do  
takýchto vzťahov nevstupuje a ani mu v súvislosti s takýmto vyrovnaním alebo vzťahmi 
nemôžu vzniknúť žiadne záväzky.

IV. Platnosť a účinnosť Zmluvy

4.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

V. Spoločné a záverečné ustanovenia

5.1 Vzťahy zmluvných strán založené touto Zmluvou, ktoré Zmluva výslovne neupravuje, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky.

5.2 Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 
zmluvných  strán  formou  písomných  dodatkov  podpísaných  všetkými  zmluvnými  
stranami.

5.3 Zmluva je vyhotovená v  3  rovnopisoch,  pričom každá zo zmluvných strán obdrží  po  
podpise zmluvy všetkými zmluvnými stranami 1 rovnopis.

5.4 Ak sa  preukáže,  že  niektoré  z  ustanovení  Zmluvy  (alebo  jeho časť)  je  neplatné  alebo  
neúčinné,  takáto  neplatnosť  alebo  neúčinnosť  nemá  za  následok  neplatnosť  alebo  
neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia). 
V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto 
ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Zmluvy a
dotknutým ustanovením.

5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na
základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Piešťanoch dňa 01.10.2012

POSTUPCA : POSTUPNÍK : KUPUJÚCI :

      ___________________            _________________________           _______________________
Cool Milk s.r.o.                                     Organika s.r.o.                Obec Nededza


