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Dohoda o ukon čení 
Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. Z201646897_Z 

 
1. Zmluvné strany 

 
       1.1 Objednávate ľ 
 

Obchodné meno: Rozhlas a televízia Slovenska 
Sídlo: Mlynská dolina, 84545 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika 
IČO: 47232480 
DIČ: 2023169973 
IČ DPH: SK2023169973     

 
   1.2 Dodávate ľ 

 
Obchodné meno: HEATING STUDIO, s.r.o. 
Sídlo: Martinčekova 5, 82109 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 45979901 
DIČ: 2023176540 
IČ DPH: SK2023176540 

 
2.  Predmet dohody 

 
   2.1  Objednávateľ a dodávateľ uzatvorili dňa 16.12.2016, prostredníctvom elektronického           

kontraktačného systému, Rámcovu dohodu č. Z201646897_Z (ďalej len „zmluva“), ktorá 
nadobudla účinnosť dňa 17.12.2016. Predmetom zmluvy je poskytnutie služby    
v špecifikácii podľa bodu 2.3 zmluvy. 

   2.2  Objednávateľ a dodávateľ uzatvárajú v zmysle Čl. XVIII Ukončenie zmluvy, bod 18.1            
Obchodných podmienok elektronického trhoviska, verzia 3.0. účinná od 18.4.2016, 2.časť 
„Všeobecné zmluvné podmienky“, túto Dohodu o ukončení Rámcovej dohody o 
poskytovaní služieb č. Z201646897_Z (ďalej len „dohoda“). 

    2.3 Zmluvné strany sa dohodli na ukončení zmluvy ku dňu nasledujúcemu po dni           
zverejnenia tejto dohody v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR. 

 
 
3. Vyhlásenie zmluvných strán 
 
   3.1 Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že do dňa uzatvorenia tejto dohody nedošlo k žiadne- 

mu plneniu na základe zmluvy. 
   3.2 Zmluvné strany týmto zhodne vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto dohody nemajú medzi se-   
         bou žiadne nevysporiadané pohľadávky a  záväzky, a to tak peňažné,  ako  aj  nepeňažné, 

vyplývajúce zo zmluvy, a že si z uvedeného dôvodu teraz, a ani  v budúcnosti, nebudú na- 
vzájom voči sebe uplatňovať žiadne finančné a/alebo  nefinančné nároky. 

 
4. Záverečné ustanovenia 
 
   4.1 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť         

dňom nasledujúcim po dni  jej zverejnenia  v Centrálnom  registri  zmlúv, vedenom  Úradom  
         vlády SR. 
   4.2 Táto  dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom dodávateľ dostane  jedno  vyhoto- 
         venie a objednávateľ dve vyhotovenia. 
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   4.3 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto dohody sú platné len v písomnej forme, po ich predchá-
dzajúcom odsúhlasení zmluvnými stranami. 

   4.4 Zmluvné strany si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, vyhlasujú, že obsah         
dohody je dostatočne zrozumiteľný a určitý, prejav vôle je slobodný a vážny a na znak  súh-
lasu s jej obsahom túto dohodu vlastnoručne podpisujú. 
 

 
 
Objednávateľ:       Dodávateľ:                        
 
 
 
V Bratislave, dňa.....................             V Bratislave, dňa.................... 
 
 
 
 
 
..........................................               ............................................... 
            Václav Mika                     Ing. Radovan Struhár        

 generálny riaditeľ             konateľ 
   Rozhlas a televízia Slovenska                              HEATING STUDIO, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 


