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DOHODA O SKONČENÍ 
Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20157510_Z 

uzatvorenej pod ľa § 269ods. 2  Obchodného zákonníka   
 
 

Článok I 
Účastníci dohody 

 
Objednávate ľ: Sociálna poisťovňa 
Sídlo:   Ul. 29. augusta 8 a 10 

813 63 Bratislava, Slovenská republika  
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Muňko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 
IČO:   30807484 
DIČ:   2020592332 
IBAN:    SK40 8180 0000 0070 0016 4314 
(ďalej len „objednávateľ“)  
 
a 
 
Dodávate ľ:  DIAFAN, s.r.o. 
Sídlo:   J. Matušku 2250/12 

955 01 Topoľčany, Slovenská republika 
Štatutárny orgán: Jozef Dian, konateľ 
IČO:   36548073 
DIČ:   2020138516 
IČ DPH:  SK2020138516 
IBAN:   SK08 1100 0000 0026 2083 0071 
(ďalej len „dodávateľ“)  
 
(ďalej spolu aj „účastníci dohody“) 
 
 

Článok II 
Predmet dohody 

 
1. Účastníci dohody sa dohodli na skončení Zmluvy o poskytovaní služieb                   
č. Z20157510_Z uzatvorenej medzi účastníkmi dohody podľa § 269 ods. 2 
Obchodného zákonníka dňa 15. mája 2015 (ďalej len „zmluva“), ktorá nadobudla 
účinnosť dňom 17. mája 2015. Zmluva bola uzatvorená automatizovaným 
spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému podľa Obchodných 
podmienok elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná od 10. marca 2015. 

2. Účastníci dohody sa dohodli, že zmluvný vzťah skončí dňom nadobudnutia 
účinnosti tejto dohody. Dôvodom skončenia zmluvy je uzatvorenie obsahom 
identickej Zmluvy o poskytovaní služieb  č. Z20157511_Z podľa § 269 ods. 2 
Obchodného zákonníka medzi účastníkmi dohody dňa 14. mája 2015, ktorá 
nadobudla účinnosť dňom 15. mája 2015. 

3. Účastníci dohody vyhlasujú, že zo zmluvy nebolo realizované žiadne plnenie a že 
si nebudú navzájom uplatňovať nárok na náhradu škody a ani iné nároky 
vyplývajúce zo zmluvy. 



33963-2/2015-BA 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto dohoda o skončení zmluvy podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a     

ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona                  
č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník          
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
Dodávateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto dohodu 
a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto dohody v plnom rozsahu. 

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
účastníkov dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

3. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každého 
účastníka dohody. 

4. Účastníci dohody vyhlasujú, že obsah dohody je zrozumiteľný a že je prejavom 
ich slobodnej vôle. Súčasne vyhlasujú že si ju riadne prečítali, jej obsahu 
a právnym účinkom porozumeli  a  na  znak  súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
Topoľčany dňa 27.5.2015       Bratislava dňa 29.5.2015 
 
Za dodávateľa:     Za objednávateľa: 
 
 
 
 
  
       Jozef Dian                Ing. Dušan Muňko 
             konateľ              generálny riaditeľ  

DIAFAN s.r.o.                            Sociálnej poisťovne 
 


