
DOHODA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ
zo Zmluvy o dodaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OpP)

uzavretá podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami

prevodcom: Ing. Miroslav Meluš
ulica Sovietskej armády 142/141, 956 19 Kmča 
IČO: 51 113 422
zapísaný v ŽR OÚ Topoľčany pod č. ŽR: 470-19514 
(ďalej len „prevodca“)

a nadobúdateľom: MIRMITECH s.r.o.
Chmeľová 273/35, 955 01 Topoľčany
IČO: 51 189 291, DIČ: 2120619952, IČ DPH: SK 2120619952
zapísaný v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 44413/N
zast. konateľom Ing. Miroslavom Melušom
(ďalej len „nadobúdateľ“)

a odberateľom: Obec Prašice
1. mája č. 142, 956 22 Prašice 
IČO: 00 310 964, DIČ: 2021315538 
zast. starostkou obce Erikou Nemešovou 
(ďalej len „odberateľ“)

za nasledovných podmienok:

I. Úvodné ustanovenie

1/ Prevodca ako dodávateľ uzavrel s odberateľom dňa 13.09.2017 Zmluvu o dodaní služieb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OpP) (ďalej aj len "Zmluva BOZP a 
OpP"), na základe ktorej prevodca pre odberateľa zabezpečuje od 01.10.2017 dohodnuté služby v zmysle jej 
ustanovení.

2i Na základe rozhodnutia prevodcu dochádza k 01.01.2018 k prechodu výkonu všetkých činností v oblasti 
poskytovania služieb BOZP a OpP z prevodcu (FO) na nadobúdateľa (PO), ktorý bude vykonávať doterajšie 
činnosti prevodcu vo vlastnom mene, na v lastnú zodpovednosť a na vlastný účet v celom rozsahu.

3/ Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany tejto Dohody okamihom jej podpisu dohodli 
na nižšie uvedenom prevode práv a povinností prevodcu (na nadobúdateľa) týkajúcich sa Zmluvy BOZP a 
OpP uzatvorenej pôvodne medzi prevodcom a odberateľom.

II. Predmet Dohody

1/ Predmetom tejto Dohody je  úprava práv a povinností jej zmluvných strán týkajúcich sa prevodu všetkých 
práv a povinností prevodcu (ako pôvodného dodávateľa) na nadobúdateľa (ako nového dodávateľa), a to 
všetkých práv a povinností ako dodávateľa, ktoré prevodcovi vyplývajú zo Zmluvy BOZP a OpP uzavretej 
dňa 13.09.2017 medzi ním ako dodávateľom na strane jednej a odberateľom na strane druhej.

21 Prevodca podpisom tejto Dohody s účinnosťou ku dňu 01.01.2018 bezodplatne prevádza na nadobúdateľa 
všetky svoje práva a povinnosti vzniknuté mu ako doterajšiemu dodávateľovi zo Zmluvy BOZP a OpP zo 
dňa 13.09.2017 uzavretej s odberateľom a nadobúdateľ podpisom tejto Dohody s účinnosťou ku dňu 
01.01.2018 bezodplatne preberá od prevodcu všetky jeho práva a povinnosti vzniknuté mu ako doterajšiemu 
dodávateľovi zo Zmluvy BOZP a OpP zo dňa 13.09.2017, pričom sa okamihom ich prebratia zaväzuje 
všetky tieto práva a povinnosti plniť a dodržiavať voči odberateľovi v plnom rozsahu, v akom ich na seba 
prevzal na základe Zmluvy BOZP a OpP zo dňa 13.09.2017 prevodca, čím vstupuje nadobúdateľ v plnom 
rozsahu do právneho postavenia dodávateľa v zmysle Zmluvy BOZP a OpP zo dňa 13.09.2017.



3/ Zmluvné strany vyhlasujú, že prevodu práv a povinností podľa tejto Dohody nebránia žiadne právne ani 
faktické prekážky,

4/ Zmluvné strany sa dohodli, že do 31.12.2017 bude povinnosti dodávateľa v zmysle Zmluvy BOZP a OpP 
zo dňa 13.09.2017 voči odberateľovi naďalej plniť prevodca a odberateľ za tieto služby uhradí dojednanú 
odmenu ešte prevodcovi. Od 01.01.2018 bude povinnosti dodávateľa v zmysle Zmluvy BOZP a OpP zo dňa 
13.09.2017 voči odberateľovi už plniť nadobúdateľ a odberateľ za tieto služby bude uhrádzať dojednanú 
odmenu už nadobúdateľovi s tým, že nakoľko nadobúdateľ je  platcom DPH (narozdiel od prevodcu), bude si 
k dojednanej odmene účtovať aj DPH v zákonom stanovenej výške a odberateľ sa zaväzuje nadobúdateľovi 
takto upravenú odmenu (t.j. v zmysle Zmluvy BOZP a OpP zo dňa 13.09.2017 + DPH) na základe 
vystavených faktúr po riadnom dodaní služieb uhrádzať.

5/ Odberateľ podpisom tejto Dohody udeľuje súhlas na prevod všetkých práv a povinností v zmysle Zmluvy 
BOZP a OpP zo dňa 13.09.2017 z prevodcu na nadobúdateľa,

\!  Táto Dohoda je  platná dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami, účinná dňom 01.01.2018.

2/ Ak niektoré ustanovenia tejto Dohody sú alebo sa stanú neplatné, nie je  tým dotknutá platnosť ostatných 
ustanovení.

3/ Túto Dohodu je  možné meniť alebo zrušiť len s písomným súhlasom všetkých zmluvných strán.

4/ Táto Dohoda sa riadi právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. Na vzťahy medzi zmluvnými 
stranami touto dohodou neupravené sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka.

51 Zmluvné strany tejto Dohody vyhlasujú, že obsah Dohody je  im jasný, určitý a zrozumiteľný. Ďalej 
potvrdzujú, že ich vôľa pri uzavieraní Dohody bola slobodná a vážna, nie sú im známe žiadne prekážky, 
ktoré by bránili jej uzavretiu a Dohoda nebola uzavretá v rozpore s dobrými mravmi.

6/ Táto dohoda je  vypracovaná v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z toho po jednom pre každú zmluvnú 
stranu.

III. Záverečné ustanovenia

V Topoľčanoch, dňa 18.12.2017

Prevodca: Nadobúdateľ:
M
Cl
95

Mlfi

Ing. Miroslav Meluš - konateľ

Odberateľ:

Obec Praš 
Erika Nen


