DOHODA
o postúpení a prevzatí práv a povinností
uzatvorená podľa zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (občianský zákonník).
I.
I.1

Názov:

Strany dohody

Mesto Svit

so sídlom:

Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit

zastúpené:

PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor

IČO:

326 607

bankové spojenie:

VÚB Poprad

číslo účtu:

247 27-562/0200

(ďalej ako „mandant“ a „strana 1 dohody“).
I.2

Názov:

Ing. Jaroslav Lizák – E.B.D. Kežmarok

so sídlom:

Slnečná 20, 059 71 Ľubica

zastúpené:

Ing. Jaroslav Lizák, živnostník

IČO:

34 631 615

DIČ:

1023243331

bankové spojenie:

Unicreditbank a.s., expozitúra Kežmarok

číslo účtu:

6728321007/1111

(ďalej ako „mandatár“ a „strana 2 dohody“).
I.3

Názov:

E.B.D. Kežmarok, s.r.o.

so sídlom:

Slnečná 20, 059 71 Ľubica

zastúpené:

Eva Lizáková, konateľka

vo veciach
technických:

Ing. Jaroslav Lizák

IČO:

31718035

DIČ:

2020695688

bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s., expozitúra Kežmarok

číslo účtu:

93275985/0900

zapísaný:

OR OS Prešov , odd. Sro, vložka č. 2679/P

(ďalej ako „strana 3 dohody“ a spolu aj ako „strany dohody“).
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II.

II.1

Úvodné ustanovenia

Strana 1 tejto dohody ako mandant uzatvorila so stranou 2 tejto dohody ako mandatárom dňa
11. mája 2009 mandátnu zmluvu č. 051/IČ/2009 a jej dodatok č. 1 dňa 11. januára 2010 podľa
§ 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. ( obchodného zákonníka ) v znení neskorších zmien
a doplnkov, predmetom ktorej je územnoplánovacia činnosť Územného plánu zóny SvitBreziny, obytný súbor ( ďalej len územný plán zóny) a udržiavanie jeho aktuálneho stavu,
bližšie a podrobne špecifikovaná v článku II. uzavretej zmluvy.

II.2

Strany tejto dohody prehlasujú, že na uzatvorenie tejto dohody, na vykonávanie práv
a povinností a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody boli udelené všetky súhlasy,
schválenia alebo vyjadrenia orgánov strán tejto dohody podľa ich vnútorných predpisov, alebo
všeobecne záväzných právnych predpisov.

III.

III.1

Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z mandátnej
zmluvy č. 051/IČ/2009 uzatvorenej dňa 11. mája 2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 11. januára
2010, predmetom ktorej je územnoplánovacia činnosť Územného plánu zóny Svit-Breziny,
obytný súbor ( ďalej len územný plán zóny) a udržiavanie jeho aktuálneho stavu, bližšie
a podrobne špecifikovaná v článku II. uzavretej zmluvy a to tak, že mandatár ako strana 2 tejto
dohody postupuje bezodplatne všetky práva a povinnosti vyplývajúce z vyššie citovanej
mandátnej zmlzvy na E.B.D. Kežmarok, s.r.o. ako stranu 3 tejto dohody.

III.2

E.B.D. Kežmarok, s.r.o. ako stranu 3 tejto dohody prehlasuje, že preberá touto dohodou všetky
práva a povinnosti vyplývajúce z mandátnej zmluvy č. 051/IČ/2009 uzatvorenej dňa 11. mája
2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 11. januára 2010, od strany 2 tejto dohody a že dňom
nadobudnutia účinnosti tejto dohody vstupuje do právneho postavenia mandatára
z mandátnej zmluvy č. 051/IČ/2009 uzatvorenej dňa 11. mája 2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa
11. januára 2010,.

III.3

Strana 2 tejto dohody ako pôvodný mandatár sa zároveň zaväzuje, že E.B.D. Kežmarok, s.r.o.
ako strane 3 tejto dohody odovzdá ku dňu podpisu tejto dohody všetky doklady a poskytne jej
všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú postupovaných práv a povinností založených
mandátnou zmluvou č. 051/IČ/2009 uzatvorenej dňa 11. mája 2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa
11. januára 2010.
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IV.

IV.1

Záverečné ustanovenia

Strany tejto dohody prehlasujú, že táto dohoda bola uzavretá ako prejav ich slobodnej vôle, ich
zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená, s obsahom tejto dohody sa riadne
oboznámili a uzatvárajú ju slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných
podmienok.

IV.2

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu stranami dohody.

IV.3

Táto dohoda sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch, každý z nich má platnosť originálu, pričom
každá zo strán tejto dohody dostane po jednom rovnopise.

Svit,03.04.2014

v.r.
Mesto Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor

pečiatka

v.r.
pečiatka
Ing. Jaroslav Lizák – E.B.D. Kežmarok
Ing. Jaroslav Lizák
živnostník

v.r.
pečiatka
E.B.D. Kežmarok, s.r.o.
Eva Lizáková
konateľka
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