
Dohoda o ukončení  
Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201911698_Z 

 
 uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
(ďalej len „dohoda“) 

 
Účastníci dohody 

 
Objednávateľ:  
Názov: Národná banka Slovenska 
Sídlo: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava  
Zastúpená:    
IČO:  30844789     
DIČ:  2020815654   
IČ DPH:  SK2020815654   
Číslo účtu IBAN:      
NBS je zriadená zákonom NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení 

neskorších predpisov. 

 
(ďalej len ,,objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
a 
  
Dodávateľ:  
Obchodné meno: ELOS Technologies s.r.o.  
Sídlo: Americká 415/36, 12000 Praha 2, Česká republika 
Zastúpený:     
IČO:   28327691 
DIČ:   CZ28327691 
Číslo účtu IBAN:    
Obchodná spoločnosť je zapísaná v obchodním rejstříku vedenom u Městského soudu v 
Praze, oddíl C, vložka 151628 
 
(ďalej aj „dodávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu označovaní ako ,,zmluvné strany“) 
 

 
Článok I 

Predmet dohody 
 
Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201911698_Z 
uzatvorenej dňa 10.04.2019 prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému (ďalej len 
„zmluva o poskytovaní služieb“) v súlade s čl. XVIII Ukončenie zmluvy, ods. 18.1 Obchodných 
podmienok Elektronického kontraktačného systému verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, touto 
dohodou ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody. 
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Článok II 

Vyhlásenie zmluvných strán 
 

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ku dňu uzavretia tejto dohody nemajú voči sebe žiadne 
záväzky, ani pohľadávky, ani dlhy, ani iné nevyrovnané nároky prípadne iné právne povinnosti, 
ktoré by pre zmluvné strany vyplývali zo zmluvy o poskytovaní služieb, čím považujú vzájomné 
práva a povinnosti za vyrovnané. 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
3.1 Táto dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dodávateľ dostane dva rovnopisy 
a objednávateľ štyri rovnopisy. 

 
3.2 Táto dohoda patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o slobodnom prístupe k informáciám“) v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného 
zákonníka a ustanoveniami § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov. Dodávateľ súhlasí so zverejnením tejto dohody, pričom dodávateľ tiež 
disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za dodávateľa) 
na zverejnenie jej údajov v tejto dohode, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho 
povinnosti podľa § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Tento 
súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 

 
3.3 Táto dohoda nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných 
strán nepodpíšu túto dohodu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto 
dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
(internetovej stránke) objednávateľa (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 
Obchodného zákonníka a s § 5a ods. 1, 6 a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám). 

 
3.4 Zmluvné strany (každá za seba) zhodne vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym 
spôsobom obmedzená, že sa s touto dohodou dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou 
a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto dohodu podpísali na znak toho, 
že zodpovedá ich slobodnej, vážnej a určitej vôli. 
 
 
Za objednávateľa:  Za dodávateľa:  
Národná banka Slovenska  ELOS Technologies, s.r.o. 

 

V Bratislave dňa 07.06.2019  V Prahe, dňa 07.06.2019 
   

Meno:     Meno:     

Funkcia:     Funkcia:   

 
 
 
  


