DOHODA
o ukončení Zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,dohoda“)

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Sídlo:
Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
Zastúpený:
Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., predsedníčka úradu
IČO:
30 796 482
DIČ:
2021904456
IČ DPH:
nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
SK5781800000007000198055
Zriadený:
zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Organizátor prehliadok mŕtvych tiel:
Mortal s.r.o.
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:

Na piesku 8, 821 05 Bratislava
Igor Spiegel, konateľ
51 693 097
2120761764
nie je platcom DPH
ČSOB, a.s.
SK63 7500 0000 00402 851 7552
Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 128154/B

(ďalej len „organizátor“)
(spolu ďalej len „účastníci dohody“)
Čl. II
PREDMET DOHODY
1.

Účastníci dohody uzatvorili dňa 12.11.2020 Zmluvu o zabezpečení vykonávania
prehliadok mŕtvych tiel, č. 103/2020 (ďalej len ,,zmluva“). Zmluva nadobudla účinnosť
dňa 13.11.2020.

2.

V súlade s Článkom IX. bod 1. písm. c) zmluvy sa účastníci dohody vzájomne dohodli
na ukončení platnosti a účinnosti zmluvy.

3.

Účastníci dohody sa dohodli na ukončení platnosti a účinnosti zmluvy ku dňu 30.09.2021.

4.

Účastníci dohody vyhlasujú, že nevysporiadané záväzky, ktoré vznikli v období od
nadobudnutia účinnosti zmluvy do dňa jej ukončenia, sa zaväzujú vysporiadať podľa
zmluvy.
Čl. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlú.

2.

Dohoda je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie dohody
obdrží organizátor a štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ.

3.

Účastníci dohody vyhlasujú, že dohoda bola uzatvorená slobodne, vážne, nebola
uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a že sa oboznámili s obsahom
dohody a súhlasia s ňou, čo potvrdzujú svojími podpismi.
V Bratislave, dňa ...................
Organizátor:

..............................................................
Igor Spiegel
konateľ
Mortal s.r.o.

V Bratislave, dňa ...................
Objednávateľ:

.....................................................
Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.
predsedníčka
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

