
DOHODA 

o ukončení zmluvy 

uzatvorená podľa ust. § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:  

 

Článok I.  

Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ                                            

 

V zastúpení  

 

 

IČO  

DIČ 

IČ DPH                                           

Bankové spojenie                              

Číslo účtu  

IBAN 

 

: 

 

: 

 

 

:

:

: 

: 

Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR 

Kutuzovova 8,  832 47  Bratislava 
Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING – riaditeľ Agentúry 

správy majetku 

 

30845572 

2020947698 

SK 2020947698 

Štátna pokladnica  

7000171928/8180 

SK05 8180 0000 0070 0017 1215 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

1.2 Dodávateľ   

Sídlo/Miesto podnikania 

V zastúpení    

Osoba oprávnená na rokovanie 

vo veciach zmluvných  

vo veciach technických 

IČO 

DIČ  

Bankové spojenie 

Číslo účtu 

IBAN 

Číslo telefónu a e-mail  

Register  

 

: 

:

: 

 

: 

:

:

:

:

: 

: 

: 

: 

Denis Kandela - REVYT 

Vigľašská 309/3, 851 01 Bratislava - Petržalka 

Denis KANDELA - konateľ 

 

Denis KANDELA 

Denis KANDELA  

44334877 

1078279796 

 

 

 

0944/415337, revyt@revyt.sk 

OR okr.súdu Bratislava, číslo živ. registra: 110-

180170 

  

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

I.   

Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.06.2017 Zmluvu o poskytovaní služieb č. 

Z201725975_Z cez elektronický kontraktačný systém v zmysle § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka, ktorá bola dňa 07.06.2017 zverejnená v Centrálnom registri 

zmlúv Úradu vlády SR (ďalej len „zmluva“).  

 

1.2 Predmetom  zmluvy je vykonanie : „Odborných prehliadok a odborných skúšok 

vyhradených technických zariadení plynových“ v celkovej cene 260,00 € bez DPH 

(slovom: dvesto šesťdesiat eur). 

 

mailto:revyt@revyt.sk


 II. Predmet dohody 

 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť zmluvy  skončí dňom nadobudnutia 

účinnosti tejto dohody.  

  

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky vzájomné práva  a povinnosti  ku dňu podpísania 

tejto dohody sa považujú za vysporiadané a zmluvné strany nemajú voči sebe žiadne iné 

nároky.  

 

III. 

 Záverečné ustanovenia  

 

3.1  Táto dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov.  

 

3.2 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu dohody oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a 

Občianskeho  zákonníka.  

 

3.3 Zmluvné strany tejto dohody výslovne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich 

vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Dohoda 

nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si 

dohodu prečítali a bez výhrad súhlasia s jej ustanoveniami, pričom na znak svojho 

súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

3.4 Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom 

rovnopise pre každú zo zmluvných strán. 

 

 

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

 

 

  

   Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING     Denis KANDELA 

            ..................................              ...................................... 

   Za objednávateľa                                                                   Za dodávateľa 

 

 


