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Dohoda o postúpení práv a povinností 
zo Zmluvy o pripojení / poskytovaní verejných služieb 

Evidenčné číslo zmluvy: EE-M 2022-0001 

 

1. Zmluvné strany 

Podnik 

obchodné meno: Ondrej Macko 

sídlo: Beluj , 37, Beluj, 969 01 

IČO: 50312561 

IČ DPH: SK1120197221 

DIČ: 1120197221 

bankové spojenie:   

zapísaný v živnostenskom reg.:  OU-ZH-OZP-2022/002110-2  č. živnostenského registra 680-24374 

telefón: +421903597530 

fax:  

e-mail: ondrej.macko2@gmail.com 

zastúpený   

meno, funkcia: Ondrej Macko, majiteľ 

Účastník 

obchodné meno / meno: 
  

Obec Beluj 

sídlo / bydlisko: Beluj , 43, Beluj, 969 01 

IČO: 00320536 

IČ DPH:  

DIČ: 2021107330 

bankové spojenie:   

zapísaný v živnostenskom reg.:   

telefón: +421911963593 

e-mail : starosta@obecbeluj.sk   

                         zastúpený/v mene ktorej koná 

meno, funkcia: Mgr. Monika Zlesíková, starostka obce 

Nástupca 

obchodné meno / meno: EE-MONT s. r. o. 

sídlo / bydlisko: Beluj 37, Beluj, 969 01 

IČO: 54376106 

IČ DPH:  

DIČ: 2121662499 

bankové spojenie:   

zapísaný v obchodnom reg.:  Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  42931/S 

telefón: 0903597530 

e-mail : ondrej.macko2@gmail.com 

e-mail pre elektronickú 

fakturáciu: 
      

                         zastúpený/v mene ktorej koná 

meno, funkcia: Ondrej Macko 

obchodný kontakt:  

(meno, funkcia, tel., e-mail)  
Ondrej Macko, konateľ, 0903597530, ondrej.macko2@gmail.com 

technický kontakt: 

(meno, funkcia, tel., e-mail) 
Ondrej Macko, konateľ, 0903597530, ondrej.macko2@gmail.com 

finančný kontakt:  

(meno, funkcia, tel., e-mail) 
Ondrej Macko, konateľ, 0903597530, ondrej.macko2@gmail.com 

2. Preambula 
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2.1. Strany tejto Dohody sa dohodli na prevode práv a povinností zo Zmluvy o pripojení / poskytovaní verejných 

služieb č. EE-M 2022-0001, ktorú uzatvorili medzi sebou Podnik a Účastník dňa 1.3.2020 (ďalej len „Zmluva“), a to za 

nižšie uvedených podmienok. 

 

3. Predmet Dohody 

3.1. Predmetom tejto Dohody je prevod práv a povinností z predmetnej Zmluvy, ktorá upravuje právne vzťahy 

medzi Podnikom a Účastníkom pri poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby. 

 

4. Prevod práv a povinností 

4.1. Účastník týmto so súhlasom Podniku prevádza na Nástupcu všetky práva a povinnosti z predmetnej Zmluvy 

viažuce sa k poskytovaniu pripojenia podľa predmetnej Zmluvy. 

4.2. Nástupca týmto vyhlasuje, že všetky tieto práva a povinnosti bez akýchkoľvek výhrad prijíma a vstupuje do 

zmluvného vzťahu s Podnikom ako nový účastník, a to počnúc 01.04.2022. 

4.3. Účastník berie na vedomie, že jeho zmluvný vzťah s Podnikom končí 31.03.2022. 

 

5. Vyhlásenie Účastníka 

5.1. Účastník vyhlasuje, že nemá voči Podniku žiadne neuhradené platby alebo iné záväzky. V prípade, že sa 

vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety ukáže ako nepravdivé, Nástupca sa zaväzuje všetky takéto záväzky Účastníka 

uhradiť v lehote uvedenej na príslušnej faktúre zaslanej mu Podnikom. 

 

6. Ochrana osobných údajov 

6.1. Podnik spracúva osobné údaje poskytnuté Účastníkom alebo Nástupcom v Zmluve a v rámci zmluvného vzťahu 

na účel plnenia Zmluvy a súvisiace účely. Podnik spracúva najmä základné údaje Účastníka a Nástupcu na základe 

zákonnej požiadavky v rozsahu danom § 110 ods. 2 Zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z., ako aj 

údaje kontaktných, resp. oprávnených osôb ustanovených Účastníkom alebo Nástupcom na základe ochrany 

oprávnených záujmov Podniku – pre identifikáciu kontaktnej, resp. oprávnenej osoby Účastníka alebo Nástupcu pre 

potreby komunikácie, autorizácie pokynov, poskytovania informácií a ďalších aktivít za účelom vybavovania obchodných, 

technických a finančných záležitostí súvisiacich so Zmluvou a poskytovanými Službami, vrátane možných zmien, počas 

doby trvania platného zmluvného vzťahu Účastníka alebo Nástupcu s Podnikom, aj po jeho skončení, ak je to potrebné 

na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností uložených zákonom. 

6.2. Podpisom Zmluvy Účastník a Nástupca prehlasujú, že sú oprávnení poskytovať osobné údaje alebo zverejniť 

osobné údaje dotknutých osôb, ktoré nie sú zamestnancami Účastníka alebo Nástupcu a sú v Zmluvných dokumentoch 

uvedené ako kontaktné/oprávnené osoby, v rozsahu uvedenom v Zmluvných dokumentoch pre potreby plnenia Zmluvy v 

zmysle §13 ods. 1. písm. b) a ochrany oprávnených záujmov Podniku v zmysle §13 ods. 1. písm. f) zákona č. 18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmä za účelom identifikácie 

kontaktnej/oprávnenej osoby Účastníka alebo  Nástupcu pre potreby komunikácie, autorizácie pokynov, poskytovania 

informácií a ďalších aktivít súvisiacich so zmluvným vzťahom, a Podnik je oprávnený spracúvať tieto údaje, ako aj údaje 

dotknutých osôb, ktoré sú zamestnancami Účastníka alebo Nástupcu a sú v Zmluvných dokumentoch príslušnou stranou 

uvedené ako jej kontaktné/oprávnené osoby. Účastník a Nástupca prehlasujú, že nimi uvedené kontaktné/oprávnené 

osoby plne informovali o poskytnutí ich osobných údajov Podniku a poskytli im všetky informácie v zmysle §20 zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Každú zmenu osobných údajov nimi 

uvedených zamestnancov a iných dotknutých osôb podľa prvej vety v rozsahu a na účely plnenia Zmluvy sú Účastník a 

Nástupca povinní bez zbytočného odkladu oznámiť Podniku písomnou formou alebo prostredníctvom linky zákazníckej 

podpory Podniku, pričom Účastník a Nástupca sú povinní každú nimi oznámenú novú kontaktnú/oprávnenú osobu 

informovať o poskytnutí jej osobných údajov podniku a poskytnúť jej všetky informácie v zmysle §20 zákona č. 18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6.3. Podnik je v zmysle § 116 Zákona oprávnený vykonávať priamy marketing vlastných podobných tovarov a 

služieb Účastníkovi a Nástupcovi prostredníctvom elektronickej pošty, pričom dotknutá osoba Účastníka alebo Nástupcu 

je oprávnená takéto používanie svojich kontaktných informácií kedykoľvek odmietnuť.  

6.4. Ďalšie informácie o rozsahu, spôsobe a účeloch spracúvania osobných údajov, dobe ich uchovávania, právach 

dotknutých osôb a iné zásady ochrany osobných údajov zverejňuje Podnik vo Všeobecných Podmienkach a na svojom 

webovom sídle  na podstránke Ochrana osobných údajov, kde tiež zverejňuje informácie o určení zodpovednej osoby na 

ochranu osobných údajov a jej ďalšie kontaktné údaje. 

 

7. Záverečné ustanovenia 

7.1. Táto Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden rovnopis. 
7.2. Strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto Dohody oboznámili a porozumeli jej, a že vyjadruje ich slobodnú a 

vážnu vôľu, že ju neuzavierajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, ani v omyle a že ich zmluvná voľnosť 

nebola žiadnym spôsobom obmedzená. 
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Za Podnik Za Účastníka  

V Beluji dňa 31.03.2022 V Beluji dňa 31.03.2022 

podpis:  podpis:  

meno, funkcia: Ondrej Macko, majiteľ meno, funkcia: Mgr. Monika Zlesíková, starostka obce 

 Za Nástupcu  

 V Beluji dňa 31.03.2022 

  podpis:  

  meno, funkcia: Ondrej Macko, konateľ 

 


