
Dohoda o ukončení 

Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201610716_Z 

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) 

 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Názov:    Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:    Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

Zastúpený:   Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

IČO:    00 151 513 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Názov:    CITONOVA spol. s.r.o. 

Sídlo:    Nám. L. Svobodu 1, 974 09 Banská Bystrica 

Zastúpený:   Ján Domenik, konateľ 

IČO:    36 638 064 

IČ DPH:   SK2022006041 

 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná 

strana“) 

 

 

 

I. 

Úvodné ustanovenie 

 

Objednávateľ a dodávateľ uzatvorili dňa 09. 05. 2016 s účinnosťou od 10. 05. 2016 Zmluvu 

o poskytovaní služieb č. Z201610716_Z uzatvorenú v zmysle § 269 ods. 2 zákona  

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“). 

 

II. 

Predmet dohody 

 

1. Zmluvné strany sa týmto v súlade s článkom V. ods. 5.6 zmluvy a Čl. XVIII ods. 18.1  

2. časti – „Všeobecné zmluvné podmienky“ Obchodných podmienok elektronického 

trhoviska vo verzii 3.0 dohodli na ukončení zmluvy písomnou dohodou zmluvných strán 

ku dňu 30. 04. 2018. 

 

2. Objednávateľ a dodávateľ týmto vyhlasujú, že všetky práva a povinnosti im vyplývajúce 

zo zmluvy sú týmto vysporiadané a nemajú voči druhej zmluvnej strane žiadne nároky im 

vyplývajúce zo zmluvy. 

 



III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky, najskôr však dňa 31. 03. 2018. 

 

2. Táto dohoda je uzatvorená v piatich rovnopisoch, z toho štyri sú určené pre objednávateľa 

a jeden pre dodávateľa. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, na znak čoho ju podpisujú. 

 

 

 

V Bratislave, dňa ...................    V Banskej Bystrici, dňa ................... 

 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Ing. Igor Federič     Ján Domenik 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  konateľ 

 


