
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB  

č. Z201538800_Z 

uzatvorená podľa ustanovení §269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

medzi 

Objednávateľ:  

názov:      Úrad vlády Slovenskej republiky  

sídlo:      Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava  

IČO:      00 151 513  

v mene ktorého koná:   Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR  

(ďalej aj ako „objednávateľ“)   

a 

Dodávateľ:  

názov:      BE-SOFT a.s. 

sídlo:      Štúrova 6, 04001 Košice 

IČO:      36191337  

v mene ktorého koná:   Mgr. Juliana Hennelová, predseda a.s. 

(ďalej aj ako „dodávateľ“)   

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

takto: 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Objednávateľ a dodávateľ uzatvorili dňa 2.12.2015 o 13:03:00 hod. prostredníctvom EKS 

Zmluvu o dielo č. Z201538800_Z, ktorej predmetom boli: 

odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) v zmysle § 9 ods. 

1, písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. počas 48 mesiacov.  

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Zdvíhacie zariadenia (posuvné brány a zdviháky na motorové vozidlá) - revízia, 

Bratislava 

Kľúčové slová: Zdvíhacie zariadenia, brány, motorové vozidlá, revízia, revízne správy 



CPV: 50000000-5 - Opravárske a údržbárske služby; 50110000-9 - Opravy a údržbárske 

služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu); 45259000-7 - Opravy a údržba zariadenia 

Druh/y: Služba 

Kategória služieb: 1. Opravy a údržba 

1.2 Zmluvné strany sa dohodli na ukončení tejto zmluvy z dôvodu zmeny okolností, ktoré 

nastali na strane dodávateľa zle stanovenou cenou za predmet zákazky. 

2. PREDMET DOHODY 

2.1 Na základe dohody zmluvných strán sa právny vzťah založený Zmluvou podľa článku 1. 

odsek 1.1 dohody končí ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody. 

2.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že podpisom tejto dohody o ukončení považujú svoje 

vzájomné vzťahy založené na základe Zmluvy za ukončené a vysporiadané a žiadna zo 

zmluvných strán nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej strane 

akékoľvek práva, právne nároky, záväzky alebo pohľadávky a/alebo vyžadovať plnenie 

akýchkoľvek povinností. 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

3.2 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3.3 Dohoda je vyhotovená v siedmych (7) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží päť (5) 

rovnopisov a Dodávateľ obdrží dva (2) rovnopisy. 

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť 

nie je ničím obmedzená, že túto dohodu neuzatvárajú ani v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, že si obsah dohody dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli a 

tento vyjadruje ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú. 

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

Za objednávateľa:      Za dodávateľa: 

 

 

___________________________________  ___________________________ 

                  Ing. Igor Federič           Mgr. Juliana Hennelová,  

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky                            predseda a.s. 

  



114/PL/1/2015 

PLNOMOCENSTVO 
 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
so sídlom: Námestie slobody č. 1, 813 70 Bratislava 

IČO: 00 151 513 
v ktorého mene koná Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

(ďalej aj ako splnomocniteľ) 

 
týmto splnomocňujem 

 
Ing. Mgr. Tatianu Janečkovú 

vedúcu služobného úradu 
 ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

dátum narodenia:  
trvale bytom:  

(ďalej aj ako splnomocnenec) 

 
na všetky právne úkony  v mene splnomocniteľa spojené najmä so: 
- zastupovaním  a konaním v mene Úradu vlády Slovenskej republiky podľa § 24 kompetenčného 

zákona č. 575/2001 Z. z.,  
- zastupovaním a konaním v mene Úradu vlády Slovenskej republiky  na rokovaniach vlády a plnení 

úloh vyplývajúcich z uznesení vlády pre Úrad vlády Slovenskej republiky, 
- podpisovaním pripomienok za Úrad vlády Slovenskej republiky k materiálom zaslaným do MPK, 
- prijímaním a vybavovaním  doručovaných písomností,  
- uzatváraním  a podpisovaním zmlúv a dokumentov každého typu,    
- uskutočňovaním kontroly v oblasti výkonu štátnej správy,  
- podpisovaním oznámení o vybavení sťažností, ktoré sú v pôsobnosti vedúceho Úradu vlády 

Slovenskej republiky 
 
Splnomocnenec je povinný pri konaní v mene splnomocniteľa postupovať s náležitou starostlivosťou, ktorá 
zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike a internými predpismi splnomocniteľa. 
 
Splnomocnenec je oprávnený  udeliť plnú moc tretej osobe v rozsahu jemu udelenej plnej moci. 
 
Toto plnomocenstvo je udelené na dobu určitú  v trvaní  od 16. decembra 2015 do 18. decembra 2015. 
 
V Bratislave dňa  
     
       __________________________ 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

                  Ing. Igor Federič 
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

  
 
Splnomocnenie prijímam vo vyššie uvedenom rozsahu: 
  
V Bratislave dňa  
 
       __________________________ 
                               Ing. Mgr. Tatiana Janečková 
              vedúca služobného úradu 

 




