Príloha č. 3 k Zmluve o porozumení o záväzkoch a o uzavretí budúcich zmlúv

Všetky pojmy, ktoré sú definované v Zmluve o porozumení o záväzkoch a o uzavretí
budúcich zmlúv“ a ktoré nie sú definované v tejto prílohe č. 3 inak, majú rovnaký
význam, ako je definovaný v Zmluve o porozumení.

Oznámenie o pristúpení k Zmluve o porozumení,
(VZOR)

I.
Dňa ________ 2011 bola uzavretá „Zmluva o porozumení o záväzkoch a o uzavretí
budúcich zmlúv“ medzi spoločnosťou IDEA GRANDE, a.s., IČO: 44 467 044, so
sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava a Mestom Trenčín, IČO: 00 312 037, so
sídlom Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín (ďalej len „Zmluva o porozumení“).
Mesto Trenčín v časti (C) Preambuly v Zmluve o porozumení výslovne súhlasilo s
tým, že spoločnosť IDEA GRANDE bude kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy
oprávnená označiť osobu, ktorá sa stane zmluvnou stranou tejto zmluvy namiesto
spoločnosti IDEA GRANDE a ktorá prevezme všetky práva a nároky z tejto zmluvy a
vstúpi do všetkých záväzkov a povinností spoločnosti IDEA GRANDE, ktoré budú z
tejto zmluvy a z jej plnenia vyplývať v relevantnom čase pre spoločnosť IDEA
GRANDE za podmienky, že Mesto Trenčín obdrží písomné oznámenie takto
označenej osoby o jej bezvýhradnom súhlase s tým, že v plnom rozsahu pristupuje k
tejto zmluve namiesto spoločnosti IDEA GRANDE a že Mesto Trenčín vopred udelí
písomný súhlas s pristúpením takto označenej osoby k tejto zmluve namiesto
spoločnosti IDEA GRANDE, ktorá momentom pristúpenia označenej osoby prestane
byť zmluvnou stranou tejto zmluvy.
Splnenie podmienok Zmluvy o porozumení podľa predchádzajúcej vety je obsahom
čl. II. tohto Oznámenia o pristúpení k Zmluve o porozumení.
Toto "Oznámenie o pristúpení k Zmluve o porozumení", bude v ďalšom texte
označované len ako "Oznámenie o pristúpení".

II.
Spoločnosť ________________ (interná poznámka: doplnia sa identifikačné údaje – úplný
názov, právna forma, sídlo, IČO spoločnosti) (ďalej len „zmluvná strana“), týmto:
1.

potvrdzuje, že dňom podpisu tohto Oznámenia o pristúpení spoločnosťou
IDEA GRANDE sa stala označenou osobou v zmysle definície uvedenej
v časti (C) Preambuly v Zmluve o porozumení a že dňom doručenia tohto
Oznámenia o pristúpení Mestu Trenčín sa stane zmluvnou stranou Zmluvy o
porozumení namiesto spoločnosti IDEA GRANDE a Mesto Trenčín vopred
1 /2

Príloha č. 3 k Zmluve o porozumení o záväzkoch a o uzavretí budúcich zmlúv

udelilo písomný súhlas s pristúpením takto označenej osoby k tejto zmluve
namiesto spoločnosti IDEA GRANDE, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto
oznámeniu a že
2.

v zmysle časti (C) Preambuly Zmluvy o porozumení, ako aj v súlade so
znením ustanovenia § 50 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov, ktoré upravuje zmluvu v prospech tretej osoby,
vyjadruje bezvýhradný súhlas s celým obsahom Zmluvy o porozumení a
potvrdzuje, že k nej v plnom rozsahu pristupuje a neodvolateľne preberá na
seba všetky práva a povinnosti spoločnosti IDEA GRANDE, ktoré jej vznikli
alebo môžu vzniknúť v súvislosti so Zmluvou o porozumení a s jej plnením.

Zmluvná strana, v súlade so znením časti (C) Preambuly a článku IV. Zmluvy
o porozumení, uvádza nasledujúcu poštovú adresu a kontaktné údaje, na ktoré bude
Mesto Trenčín zasielať akékoľvek oznámenia určené pre zmluvnú stranu v súvislosti
so Zmluvou o porozumení, od momentu obdržania tohto Oznámenia o pristúpení:
poštová adresa:

_________________

fax:
e-mail:

_________________
_________________

Zmluvná strana zároveň potvrdzuje, že pred podpisom tohto Oznámenia o pristúpení
obdržala úradne overenú kópiu Zmluvy o porozumení, vrátane všetkých jej príloh,
ako aj akúkoľvek a všetku relevantnú dokumentáciu a korešpondenciu týkajúcu sa
doterajšieho plnenia Zmluvy o porozumení.

_______________________________________
(úradne overený podpis štatutárneho zástupcu spoločnosti _________)
podpísané v _________, dňa _________

_______________________________________
(úradne overený podpis štatutárneho zástupcu spoločnosti IDEA GRANDE)
podpísané v _________, dňa _________

PREVZAL za Mesto Trenčín:
Meno a priezvisko:
Funkcia:
Dátum prevzatia:

Podpis: _________________________
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