
Dohoda o prevzatí práva povinností
slouanet

uzavretá v zmysle § 531 a nasl. Zákona Č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov,
medzi:

Pôvodným účastníkom: Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou
Sídlo: Školská 646, 093 02 Vranov nad Topľou
ICO: 00696358
Tel. kontakt: 057-4422719
E-mail: rsh@slovanet.sk

A

Nadobúdateľom: Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
Sídlo: Važecká 3, 08005 Prešov
IČO: 00691968
Tel. kontakt:
E-mail: rsh@slovanet.sk

1. Pôvodný účastník a nadobúdateľ sa dohodli, že nadobúdateľ dňom nadobudnutia účinnosti tejto
dohody preberá všetky práva a záväzky vyplývajúce zo zmluvy o pripojení číslo A990321069
uzavretej dňa 23.12.2005 medzi pôvodným účastníkom a spoločnosťou Slovanet, a.s.,
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, predmetom ktorej je poskytovanie elektronických
komunikačných služieb (ďalej len ,,zmluva o pripojení").

2. Nadobúdate!' je uzrozumený s tým, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody preberá zo
zmluvy o pripojení aj všetky záväzky pôvodného účastníka voči spoločnosti Slovanet, a.s., t.j. aj
finančné záväzky vzniknuté alebo splatné pred nadobudnutím účinnosti tejto dohody a zaväzuje sa
ich v plnom rozsahu spoločnosti Slovanet, a.s. uhradiť.

3. Nadobúdateľ sa pred uzavretím tejto dohody oboznámil so znením zmluvy o pripojení a vyhlasuje,
že obsahu a zmyslu jednotlivých ustanovení, ako aj zmluve o pripojení ako celku porozumel
v plnom rozsahu a bez výhrad a zaväzuje sa ich dodržiavať. Uvedené platí aj pre prílohy zmluvy
o pripojení (napr. Všeobecné podmienky, Tarifa, Cenový výmer atď.), pokiaľ sú tieto ako súčasť
zmluvy o pripojení v nej uvedené.

4. Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto dohody je výslovný, písomný súhlas
spoločnosti Slovanet, a.s. obsiahnutý na tejto dohode. V prípade, že spoločnosť Slovanet, a.s.
nebude mať dôvod pochybovať o schopnosti nadobúdateľa riadne a včas plniť záväzky zo zmluvy
o pripojení, tak svoj súhlas so zmenou účastníka zmluvy o pripojení v zmysle tejto dohody udelí.
Dôvodom na odmietnutie súhlasu v zmysle predchádzajúcej vety najmä bude, ak spoločnosť
Slovanet, a.s. zistí, že: (i) voči nadobúdateľovi už eviduje pohľadávku po lehote splatnosti, alebo
ju eviduje iný poskytovateľ elektronických komunikačných služieb, alebo (ii) je nadobúdateľ
uvedený ako neplatič v príslušných registroch neplatičov, alebo (iii) nadobúdateľ vstúpil do
likvidácie, alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, resp. zamietnutý konkurz pre nedostatok
majetku, alebo bola na neho uvalená nútená správa, alebo nariadená daňová alebo iná exekúcia,
alebo akje v režime vyrovnania alebo núteného vyrovnania.
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5. Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť spoločnosti Slovanet, a.s. poplatok vo výške 9,98 € s DPH, ako

náhradu nákladov jej vzniknutých v súvislosti so zmenou účastníka zmluvy o pripojení v zmysle
tejto dohody. Poplatok bude vyúčtovaný spravidla v prvej faktúre vystavenej nadobúdateľovi v
zmysle zmluvy o pripojení.

6. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po jednom pre pôvodného účastníka
a nadobúdateľa a dva pre spoločnosť Slovanet, a.s.

7. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania pôvodným účastníkom a nadobúdateľom, pričom
nadobúdateľ je povinný podpísať dohodu pred povereným pracovníkom spoločnosti Slovanet, a.s.
alebo u zmluvného predajcu spoločnosti Slovanet, a.s ..

8. Účinnosť dohoda nadobúda splnením podmienky v zmysle bodu 4 prvá veta.

9. Pôvodný účastník a nadobúdateľ dňom podpisu zhodne a súladne vyhlasujú a zaručujú, že si túto
dohodu pred uzavretím pozorne prečítali a vzájomne vysvetlili, že obsahu a zmyslu jednotlivých
ustanovení ako aj dohode ako celku porozumeli v plnom rozsahu a bez výhrad, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi rr sú plne oprávnené túto dohoduv ich mene uzav:ieL "
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Za spoločnosť Slovanet, a.s.: Jana Smrečková

V Trenčíne, dňa ft ..$.:./9.1.l .

Centrum sociálnych služieb
"Slnečný dom"

Važecká 3
080 05 PREŠOV
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