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DOHODA O POSTÚPENÍ PRÁV 

uzavretá podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka 

  

uzatvorenej dňa 19.12.2012 medzi spoločnosťami pre tlač a dodávku časopisu QUARK 

 
Postupca: 
Názov spoločnosti:  PERFEKT a.s. 

 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 

číslo:  33/B 

Sídlo: Zimná 8, 821 02 Bratislava   

IČO: 00680303 

IČDPH: SK2020312074       

v zastúpení:   Ing. Eduard Drobný  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

 
Postupiteľ: 

 
Názov:                 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, 

Sídlo: Lamačská cesta č.8/A, 811 04 Bratislava 

IČO IČO: 151882 

IČ DPH  SK2020798395 

zastúpený: štatutárny orgán: prof.RNDr.Ján Turňa,CSc., riaditeľ 

 

 

 
Preambula 

 

   Postupca má so spoločnosťou Marketing and Business Group, s. r. o., so sídlom Palisády č.33, Bratislava, 

IČO43 801 111 uzavretú zmluvu o dielo na tlač časopisu Quark. Postupca s účinnosťou od 01.07.2013 

previedol vydavateľské oprávnenie na postupiteľa. Postupiteľ bude vydavateľom časopisu Quark od číslo 

07/2013. V záujem dodržania kontinuity zmluvné strany so súhlasom zhotoviteľa uzatvárajú túto  

 

zmluvu o postúpení práv zo zmluvy o dielo 

 
1/ Postupca postupuje svoje práva zo zmluvy o dielo  uzavretej so spoločnosťou Marketing and Business 

Group, s. r. o. dňa 19.12.2012, predmetom ktorej je tlač časopisu Quark na postupiteľa počnúč číslom 

07/2013. 

2/ Postupiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so zmluvou o dielo uzavretou medzi postupcom a spoločnosťou 

Marketing and Business Group, s. r. o. dňa 19.12.2012 a od čísla 07/2013 príjma záväzky zo zmluvy 

o dielo uzavretej medzi postupcom a spoločnosťou Marketing and Business Group, s. r. o. dňa 19.12. 

2012. 

3/ Predmetom zmluvy o postúpení nie sú žiadne záväzky vzniknuté postupcovi voči spoločnosti Marketing 

and Business Group, s. r. o. vyplývajúce zo uvedenej  zmluvy o dielo za zhotovenie časopisu Quark do 

čísla 06/2013 vrátane, ani žiadne nároky postupcu voči spoločnosti Marketing and Business Group, s. r. o. 

vyplývajúce zo uvedenej  zmluvy o dielo za zhotovenie časopisu Quark do čísla 06/2013 vrátane. 

 

V Bratislave dňa 

 

 
Perfekt, a.s.                                                                                             CVTI SR 

 

 

 
Vyjadrenie zhotoviteľa: 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Drobn%C3%BD&MENO=Eduard&SID=0&T=f0&R=0
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   Spoločnosť Marketing and Business Group, s. r. o., IČO43 801 111, bola s postúpením  práv na tlač 

časopisu Quark oboznámená a zaväzuje sa tlač časopisu od čísla 07/2013 vykonávať podľa zmluvy o dielo 

uzavretej dňa 19.12.2012 s postupcom aj pre postupiteľa. 

 

V Bratislave dňa 

Marketing and Business Group, s. r. o. 

    

 

 

 

 

  


