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Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme techniky č. SM0000000004

Rozhlas a televízia Slovenska
sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
štatutárny orgán: Václav Mika, generálny riaditeľ
IČO: 47 232 480, DIČ: 2023169973, IČ DPH: SK2023169973
bankové spojenie: XXX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.: 1922/B
(ďalej len ,,RTVS“)
a
RTVS Production & Technology, s.r.o.
Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava
štatutárny orgán: Ing. Andrej Doležal
IČO: 35 887 559, IČ DPH: SK2021853889
bankové spojenie: XXX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 31906/B
(ďalej len ,,RTVS Production & Technology“)
(ďalej spoločne aj ako ,,účastníci dohody“ v príslušnom gramatickom tvare)

Čl. I
Predmet dohody
1. Predmetom tejto dohody je ukončenie zmluvného vzťahu uvedeného Zmluvou o prenájme
techniky SM0000000004 (ďalej len ,,Zmluva o prenájme techniky“) a vysporiadanie všetkých
vzniknutých nárokov z nej vyplývajúcich.

Čl. II
Práva a povinnosti účastníkov dohody
1. Účastníci dohody sa dohodli, že účinnosťou Dohody zaniká Zmluva o prenájme techniky.
2. RTVS sa zaväzuje uhradiť RTVS Production & Technology všetky fakturované záväzky
vyplývajúce zo Zmluvy o prenájme techniky do 14 dní od zániku uvedeného záväzku.
3. RTVS je povinná odovzdať prenechanú techniku RTVS Production & Technology, bližšie
špecifikovanú v Prílohe č. 1 Zmluvy o prenájme techniky v pôvodnom stave, s prihliadnutím
na obvyklé opotrebenie.
4. Účastníci zhodne vyhlasujú, že úhradou faktúr a odovzdaním techniky podľa
predchádzajúcich viet budú vysporiadané všetky práva a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy
o prenájme techniky.
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Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Dohoda o ukončení Zmluvy prenájme techniky nadobúda platnosť dňom jej podpisu
účastníkmi dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv Úradu vlády SR.
2. Dohoda je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom pre každého účastníka dohody.
3. Účastníci dohody potvrdzujú, že si dohodu prečítali, jej podmienkam porozumeli a že dohoda
nebola uzatvorená pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho, že
účastníci dohody súhlasia, ju ako prejav svojej vôle podpisujú.

V Bratislave, dňa............................

V Bratislave, dňa...........................

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

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

Václav Mika
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

Ing. Andrej Doležal
konateľ
RTVS Production & Technology,s.r.o.

