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Dohoda o ukončení  

Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20157054_Z (uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka)  

(ďalej len „Dohoda“) 

  

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Sídlo:    Špitálska 8, 812 67  Bratislava 

IČO:                                        30794536    

DIČ:                                     2021777780 

IČ DPH:                                 SK2021777780     

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                              SK7881800000007000136567                          

Zastúpený:                              Ing. Marián Valentovič, generálny riaditeľ 

(ďalej len „Objednávateľ“)   

 

a 

 

Dodávateľ: 

Obchodné meno:  Newport Group, a. s.  

Sídlo:    Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 

IČO:    46279610 

DIČ:    2023309838 

IČ DPH:                                 SK2023309838 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu:    SK5809000000000635636758 

Zastúpený:   Andrej Hutta, MBA, predseda predstavenstva 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 



Národný projekt Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK – 5  

ITMS kód 27110130040 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ 

                                                                                                      www.esf.gov.sk                                                                               Strana 2 z 2 
 

Čl. I. 

1. Medzi Objednávateľom a Dodávateľom bola v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného 

zákonníka dňa 11. 05. 2015 uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20157054_Z 

(ďalej len „Zmluva“) na zabezpečenie zákazky v rámci Vzdelávania a prípravy pre trh 

práce v oblasti „Elektromechanik“, ktorá nadobudla platnosť dňom jej uzatvorenia. 

 

Čl. II.  

1. Objednávateľ a Dodávateľ uzatvárajú túto Dohodu. Predmetná Zmluva zaniká dňom 

podpisu tejto Dohody oboma zmluvnými stranami.  

 

Čl. III. 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli v zmysle Obchodných podmienok Elektronického 

kontraktačného systému a Trhoviska a v zmysle § 269 Obchodného zákonníka na 

ukončení Zmluvy.  

 

2. Dôvodom ukončenia Zmluvy sú chyby nastavenia Elektronického kontraktačného 

systému, na základe ktorých bola zákazka vysúťažená vo výške finančného limitu 

nadlimitnej zákazky a tým došlo k porušeniu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Dohodu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme 

a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

4. Táto Dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Dodávateľ 

a  štyri Objednávateľ, pričom táto Dohoda nadobudne právne účinky dňom jej podpísania 

oboma zmluvnými stranami. 

 

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

 

Za objednávateľa     Za dodávateľa: 

 

___________________________________        ________________________________ 

Ing. Marián Valentovič,  generálny riaditeľ        Andrej Hutta, MBA, predseda predstavenstva 
             (podpis, odtlačok  pečiatky)             (podpis, odtlačok  pečiatky)      


