Dohoda
o ukončení Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 10.5.2021 č.
MAGTS2100084
(ďalej aj ako „dohoda“)
medzi zmluvnými stranami:
1.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
zastúpené: Ing. Tatiana Kratochvílová. 1. námestníčka primátora
(ďalej aj „Hlavné mesto“)

a
2.

KASICO, a. s.
so sídlom Hagarova 9, 831 51 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd: Sro, vložka č.: 130/B
IČO: 17308267
DIČ: 2020327914
IČ DPH: SK2020327914
Zastúpená: Erik Volár, predseda predstavenstva
(ďalej aj „KASICO“)

Preambula
Účastníci dohody sa v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich
spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky dohodli na ukončení
zmluvného vzťahu za podmienok dohodnutých ďalej v tejto dohode.
Článok I
Predmet dohody
1.

2.
3.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.5.2021 rámcovú zmluvu o dielo „Tlač informačných
a prezenčných materiálov 2021“ (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je úprava práv
povinností zmluvných strán najmä, nie však výlučne, záväzok KASICO vykonať pre Hlavné
mesto dielo v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy a záväzok Hlavného mesta
uhradiť KASICO za vykonanie diela cenu v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy.
V súlade s Čl. IX ods. 2 písm. a) Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na ukončení Zmluvy
dohodou, a to ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody.
Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti resp. nároky a záväzky, ktoré vznikli alebo
vzniknú na základe objednávok vystavených do momentu ukončenia Zmluvy, trvajú aj po
ukončení Zmluvy.
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Článok II
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto Dohodou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
2. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
každá zo zmluvných strán dostane dve (2) vyhotovenia.
3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi dohody a právne účinky
nadobúda nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta,
a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej
forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa ......................

V Bratislave, dňa .......................

Hlavné mesto:

KASICO:

...................................................
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora

....................................................
KASICO, a.s.
Erik Volár
predseda predstavenstva
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