Dohoda o ukončení zmluvy

(ďalej len ako „dohoda“)
medzi
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo:
IČO:
DIČ:
banka:
č. účtu v tvare IBAN:
zastúpenie:

Prim aciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
006 034 81
2020372596
Č eskoslovenská obchodná banka, a. s.
SK28 7500 0000 0000 2582 8023
Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá nám estníčka prim átora v zm ysle Podpisového poriadku
účinného ku dňu podpisu tejto zm luvy

(ďalej len ako „objednávateľ)

02 Business Services, a. s.

sídlo:
zápis v registri:
IČO:
IČ D P H :
banka:
č. účtu v tvare IBAN:
zastúpenie:

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
obchodný register O kresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 6290/B
50 087 487
S K 2120172670
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK59 0900 0000 0053 0202 0202
Ing, Stanislav M olčan, predseda predstavenstva
Ing, M arek Kottm an, člen predstavenstva

(ďalej len ako „zhotoviteľ)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo sam ostatne aj ako „zmluvná strana“)
Preambula

Zm luvné strany uzatvorili dňa 11,4.2022 Zm luvu o dielo (ďalej len ako „zmluva“), v zm ysle ktorej je zhotoviteľ povinný
dodať, Inštalovať a pripojiť do existujúcej dátovej siete objednávateľa hardvér a zároveň je zhotoviteľ povinný udeliť
objednávateľovi všetky licencie nevyhnutné na riadne užívanie hardvéru objednávateľom . Zm luva nadobudla platnosť
dňa 11,4,2022 a účinnosť dňa 18,05,2022,
V zm ysle článku XII bod 1 zm luvy je zm luva uzatvorená na dobu určitú do splnenia všetkých povinnosti zm luvných strán,
ktoré Im zo zm luvy vyplývajú,
V zm ysle článku XII bod 2 zm luvy je m ožné zm luvu ukončiť písom nou dohodou zm luvných strán alebo odstúpením od
zm luvy.
Zm luvné strany sa z dôvodu Identifikovania dodatočných technických problém ov, ktoré neboli zm luvným stranám zrejm é
v čase podpísania zm luvy a dodatočnej nem ožnosti plnenia zm luvných povinností zo strany zhotoviteľa dohodil sa
zm luvné strany na ukončení dohody nasledovne.
Článok I
Predmet dohody

1,

Zm luvné strany sa dohodli na ukončení zm luvy v zm ysle článku XII bod 2 zm luvy ku dňu podpisu tejto Dohody
poslednou zo zm luvných strán,

2,

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zm luvné strany vyhlasujú, že ku dňu podpísania tejto dohody nedošli
k poskytnutiu žiadneho plnenia, ktoré by zm luvné strany oprávňovali požadovať protiplnenie zo zm luvy a/alebo
Iného zákonného dôvodu.
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Článok II
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a otís. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informácián a o zmene a doplnení n i^ tc rý c h zákonov (zákon o slobode informácii) v znení
neskorších predpisov.

2.

Táto dohoda ku dňu jej podpísania predstavuje úplnú dohodu zm luvni^h strán týkajúcu sa predmetu dohody
a nahrádza akúkoívek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania zmluvných strán, čl už (isbie alebo
písomné, ktoré sa konali pred podpisanim tejto dohody; zmluvné strany vyhlasujú, že žiadne ústne ani
písomné vedí^šle dojednania ku dnu podpisu dohody neexistujú.

3.

Táto dohoda je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu; 2 (slovom: dva)
rovnopisy pre objednávateľa a 2 (slovom; dva) pre ďiotovitela.

4.

Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovatefnosť riektorého ustanovenia tejto dohody nespôsobuje
neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovalefnosť tejto dohody ako celku.

5.

V prípade neplatností, neúčinnosti alebo neaplikovateľnostl niektcxého ustanovenia tejto dohody sú zmluvné
s tra iy povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné
alebo neaplikovaterné ustanovenie tejto dohody nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto dohody.
V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto dohoda zrušený a nahradený Iným právnym predpisom,
odkazy tejto dohody na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho
nahradil.

6.

Právne vzťahy zmluvných strán v tejto dohode neupravené sa riadia príslu&iýml všeobecr« záväznými
právnymi predpismi Slovenskej repubŕliky v platnom znení, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky
zäíonnik v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskcffších
predpisov.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, je j obsahu porozumeli, súhlasia s ňou bez výhrad a sú
si vedomé právnych následkov p o d p ísa la tejto dohody.

8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná slotxxla nie je žiadnym spôsobom obmedzená, túto dohodu
uzatvárajú slobodne, vážne, nie v besni ani za nápadne nevýhodných podmienok a je jasným, určitým a
verným vyjadrením ich v ^ e , čo potvrdzujú vlastnoničnými podpismi.

V Bratislave, dňa

2 3 05.

V Bratislavy, dňa

2 5 05r 2C22

cb]edräva:eľ

zhotoviteľ

log. Tatiana Kratochvílová

Ing. Stanislav Moičan

prvá námestníčka primátora

predseda predstavenstva

zhoto\fítef
Ing. Marek Kottman
člen predstavenstva
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