DOHODA
o ukončení Zmluvy o spolupráci pri projekte
Dočasná terasa (Parčík) na Komenského námestí v Bratislave
uzatvorenej podľa ust. § 51 zákona ć. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Dohoda“)

Účastníci dohody:
Účastník č. 1:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
00 603 481
2020372596
Československá obchodná banka, a.s.
SK72 7500 0000 0000 2582 7813

(ďalej len „Hlavné mesto“)
a
Účastník č. 2:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
IČ DPH:
Zriadenie:

Slovenské národné divadlo
Pribinova 17, 819 01 Bratislava
Ing. Vladimír Antala, generálny riaditeľ
00 164 763
2020829954
Štátna pokladnica
SK48 8180 0000 0070 0006 9886
SK2020829954
rozhodnutie Ministerstva kultúry SR č. MK-2245/2014-110/12966 zo dňa
23.07.2014 o vydaní Štatútu Slovenského národného divadla v znení
neskorších zmien a dodatkov

(ďalej len „SND“)
(Hlavné mesto a SND spolu ďalej aj ako „Účastníci Dohody“ alebo v singulári „Účastník
Dohody“)

Preambula
Účastníci Dohody uzatvorili dňa 24.05.2018 zmluvu o spolupráci pri projekte dočasná terasa
(parčík) na Komenského námestí v Bratislave v zmysle ust. § 51 zákona ć. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) v znení neskorších predpisov, ktorá bola na webovej
stránke Hlavného mesta zverejnená dňa 31.05.2018 a nadobudla účinnosť dňa 01.06.2018, ktorej
predmetom bola úprava práv a povinností Účastníkov Dohody, s cieľom realizácie, užívania

a údržby objektu dočasnej terasy umiestnenej na Komenského námestí v Bratislave (ďalej len
„Zmluva“).
Článok I
1.

Účastníci Dohody sa dohodli na ukončení Zmluvy ku dňu 01.10.2019 v zmysle Článku IV
bodu 4.2 Zmluvy.
Článok II

1.

Účastníci Dohody vyhlasujú, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu majú splnené všetky
povinnosti a majú vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy,
s výnimkou záväzkov, ktoré z povahy veci trvajú aj po skončení Zmluvy.

2.

Účastníci Dohody vyhlasujú, že s touto Dohodou boli riadne oboznámení, nebola uzatvorená
v tiesni, ani za iných nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú.

3.

Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každý zo Účastníkov Dohody
obdrží dva (2) rovnopisy.

4.

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Účastníkmi Dohody a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta podľa § 47a
ods. 1 OZ v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších
predpisov.

V Bratislave, dňa 26.11.2019

V Bratislave, dňa 04.11.2019

________________________

________________________

Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

Slovenské národné divadlo
Ing. Vladimír Antala, v. r.
generálny riaditeľ

