
Zmluva o prevzatí záväzku a postúpení pohľadávky 

( §524 a 534 Obchodného zákonníka)

Zmluvné strany:

ako odstupujúci 

TV LocAll s.r.o.

Farská lúka 1586/44,986 01 Fiľakovo
v

zastúpené: Stefan Elek

IČO : 47 440 066

DIČ:2023870893

Bankové spojenie : VÚB Fiľakovo

Číslo účtu :3190493857/0200

(ďalej aj odstupujúci subjekt)

A

ako preberajúci 

TV LocAll HD s.r.o.

Farská lúka 1586/44, 986 01 Fiľakovo 

zastúpené: Štefan Elek 

IČO : 50949551

ako preberajúci

(ďalej aj preberajúci subjekt)



V záujme zabezpečenia vysielania miestneho spravodajstva vo vysielaní TV
LocAll v súvislosti s vnútornou štrukturálnou zmenou organizácie TV vysielania pre zvýšenie
kvality obsahu aj formy televízneho vysielania a prechodu s SD na HD.

u z a t v á r a j ú
zmluvné strany túto dohodu o prevzatí záväzku a postúpení pohľadávky.

Článok I

l.TV LocAll s.r.o. uzavrela dňa 01.01.2017 Zmluvu s mestom Fiľakovo o poskytovaní 
služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov 
v rámci vysielacieho času Tv LocAll.

1.2

Dňom 1.10.2017 prejdú, v zmysle uzavretej zmluvy všetky práva a povinnosti, v súvislosti 
s výrobou spravodajského vysielania v TV LocAll pre Mesto Fiľakovo z odstupujúceho 
subjektu na preberajúci subjekt.

1.3

Preberajúci subjekt sa zaväzuje splniť všetky povinnosti odstupujúceho subjektu plynúcimi zo 
Zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou 
televíznych programov v rámci vysielacieho času TvLocAll uzavretej medzi Mestom 
Fiľakovo a odstupujúcim subjektom podľa ust.§ 534 Obchodného zákonníka.

1.4

Odovzdávajúci subjekt postupuje všetky pohľadávky vzniknuté z plnenia podľa či. 1.3 tejto 
zmluvy, v súlade s ust. § 524 a nasl. Obchodného zákonníka na preberajúci subjekt.

1.5.

Táto Zmluva má platnosť a účinnosť tak ako bola dohodnutá medzi Mestom Lučenec 
a odstupujúcou stranou v Zmluve o poskytovaní služieb súvisiacich s nadobúdaním, 
produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci vysielacieho času Tv LocAll zo 
dňa 01.01.2017, pokiaľ sa Mesto Fiľakovo a preberajúci subjekt nedohodnú inak.

Článok II
2.1.

Údaje pre riadne splnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy sú nasledovné:

TV LocAll HD s.r.o.

Farská lúka 1586/44, 986 01 Fiľakovo 

zastúpené: Štefan Elek 

IČO: 50949551



2.1.
Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch a to jeden krát pre odstupujúci subjekt, jeden 
krát prepreberajúci subjekt a jeden krát pre Mesto Fiľakovo.

3.2

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s lehotou podľa čl. 1.5. tejto zmluvy. Pre výpoveď 
zmluvy platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Vo Fiľakove, dňa 22.09.2017

Štefan Elek, konateľ T V  LocAll HD s.r.o Štefan Elek, konateľ TV LocAll s.r.o

preberajúci subjekt odstupujúci subjekt


