
Dohoda č. 935/2022  

o ukončení Rámcovej dohody č. 183/2022 

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov  

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

1. Kupujúci: Mesto Šaľa 

 Sídlo:  Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa 

 Zastúpený:   Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 

 IČO:  00 306 185 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka 

zahraničnej banky 

 IBAN:  SK48 1111 0000 0066 2784 9005 

 DIČ:   2021024049 

 e-mail:  mesto@sala.sk  

 (ďalej len „Kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

2. Predávajúci:   Creator Slovakia s.r.o. 

 zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69562/B 

 Sídlo: Zámocká 3, Bratislava 811 01  

 Zastúpený: Pavol Ďurian - konateľ  

 IČO: 45 950 903 

 DIČ: 2023164627 

 IČ DPH: SK2023164627 

 Bankové spojenie:  

 IBAN:   

 e-mail: cseco@cseco.sk  

 (ďalej len „Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 (Kupujúci a Predávajúci ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom 

gramatickom tvare) 

 

Čl. II. 

Úvodné ustanovenia   

 

1. Zmluvné strany dňa 17.3.2022 uzatvorili Rámcovú dohodu č. 183/2022 na dodanie tovaru 

a poskytnutie služby s názvom: „Nákup, servis, dodávka spotrebného materiálu – náplní 

do hygienických zariadení – papierové utierky do zásobníkov na utierky, toaletný papier, 

dávkovače mydla, osviežovače“ (ďalej len „Rámcová dohoda“ v príslušnom 

gramatickom tvare). 

2. Zmluvné strany sa v zmysle čl. VIII ods.1 rámcovej dohody dohodli na jej ukončení ku 

dňu 30.11.2022 touto Dohodou č. 935/2022 (ďalej „Dohoda“ v príslušnom gramatickom 

stave). 
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Čl. III. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že považujú svoje vzájomné vzťahy založené na základe 

Rámcovej dohody za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nemá a 

nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej strane akékoľvek práva, právne 

nároky, záväzky alebo pohľadávky a/alebo vyžadovať plnenie akýchkoľvek povinností. 

 

 

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 

ustanovenia § 47 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov v platnom znení v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

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

o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej 

Dohody. 

 

2. Táto Dohoda je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých Predávajúci prevezme 

jedno (1) vyhotovenie a Kupujúci prevezme dve (2) vyhotovenia. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu, a že 

vyjadruje ich slobodne, určito a vážne prejavenú vôľu, Dohoda nebola uzatvorená v tiesni 

ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje 

podpisy. 

 

 

 

V Bratislave,......... 2022                     V Šali, 28.11.2022 

 

 

 

 

            za Predávajúceho:               za Kupujúceho:       

 

 

 

 

 

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

             Pavol Ďurian                                               Mgr. Jozef Belický 

          konateľ spoločnosti                       primátor mesta Šaľa 

        Creator Slovakia s.r.o   
 


