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Dohoda o zrušení  
Kúpnej zmluvy č. Z201723336_Z 

 

 
 
 
Strany  
 
Rozhlas a televízia Slovenska 

so sídlom:   Mlynská dolina, 845 45  Bratislava 
zastúpený:   Václav Mika, generálny riaditeľ  
IČO:                           47 232 480 
DIČ:                           2023169973 
IČ DPH:                      SK2023169973 
Bankové spojenie:       XXXXXX 
Číslo účtu IBAN:        XXXXXX   
Príslušný register  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  

oddiel: Po, vložka č. : 1922/B 

(v texte len Objednávate ľ) 
 
a 
 
PROCESS TECHNIK s.r.o. 

so sídlom:   Akademická 2, 949 01 Nitra 
zastúpený:   Ing. Dušan Chrenko, konateľ 
IČO:     35 720 069 
DIČ:    2021356128 
IČ DPH:    SK 2021356128 
Zápis v OR:   Obchodný register Okresného súdu Nitra 

odd.: Sro, vl. č. 14492/N 

(v texte len Dodávate ľ) 

(Objednávateľ a Dodávateľ v texte samostatne aj ako Strana a spolu ako Strany ) 
 
 
 
 

uzatvorili dnešného dňa túto dohodu o zrušení kúpnej zmluvy (v texte ako Dohoda ): 

 

1 Úvodné ustanovenia 
1.1 Strany dňa 09.06.2017 uzatvorili kúpnu zmluvu č. Z201723336_Z, ktorej predmetom bola dodávka 

a montáž zdroja chladu vrátane plného funkčného uvedenia do prevádzky (v texte ako Zmluva ). 

 

2 Predmet Dohody 

2.1 Strany sa dohodli, že Zmluva sa dňom účinnosti tejto Dohody v celom rozsahu zrušuje. Strana, 
ktorej pred zrušením Zmluvy poskytla plnenie druhá Strana, toto plnenie vráti. 

2.2 Dodávateľ sa vzdáva voči Objednávateľovi všetkých práv, ktoré Dodávateľovi vznikli alebo mohli 
vzniknúť do dňa uzavretia tejto Dohody z porušenia povinnosti Objednávateľa a/alebo z omeškania 
Objednávateľa so splnením akéhokoľvek záväzku v súvislosti so Zmluvou. 
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3 Záverečné ustanovenia 

3.1 Strany berú na vedomie povinnosť Objednávateľa zverejniť túto Dohodu podľa 
§ 5 a) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) a na tento účel Strany prehlasujú, že súhlasia so zverejnením 
Dohody v rozsahu platnej legislatívy. 

3.2 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. 
Dohodu zverejní Objednávateľ. 

3.3 Strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že sa podrobne oboznámili s 
predmetom tejto Dohody a s jeho obsahom a nemajú voči nemu žiadne výhrady ani návrhy na 
doplnenie. 

3.4 Táto Dohoda je vyhotovená v 2 origináloch, z ktorých každá zo Strán obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 
V ______________, dňa ______________   V ______________, dňa ______________ 
 
Za Dodávateľa:       Za Objednávateľa: 
 
PROCESS TECHNIK s.r.o.     Rozhlas a televízia Slovenska 
 
 
 
____________________________    ____________________________ 
Ing. Dušan Chrenko Václav Mika 
konateľ generálny riaditeľ 


