Dohoda o zrušení zmluvy
o poskytovaní servisu kopírovacích zariadení zo dňa 2. júna 2015
(ďalej len „dohoda“)

I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Zastúpený:
Oprávnený pre
rokovanie vo veciach
zmluvných a
technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Hodžovo nám. 1, 811 06 Bratislava
P. O. BOX 128, 810 00 Bratislava 1
Mgr. Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidenta SR

30 845 157
2020851085
(ďalej len „objednávateľ“)

Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
Oprávnený k podpisu:
Tel. kontakt:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Zapísaný v registri:
DIČ:
IČ DPH:

FULL SERVIS spol. s r.o.
Černyševského 29
851 01, Bratislava
Ján Bureš, konateľ

35 785 772
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel Sro
vložka č. 21482/B
2020213360
SK2020213360
(ďalej len „poskytovateľ“)

(ďalej objednávateľ a poskytovateľ spolu len „zmluvné strany“)
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II.
Predmet dohody
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 2. júna 2015 zmluvu o poskytovaní servisu kopírovacích
zariadení, ktorej predmetom je poskytovanie servisných služieb (servisu a potrebných
opráv kopírovacích zariadení) poskytovateľom objednávateľovi (ďalej len „zmluva“).

2.

Zmluvné strany sa v zmysle článku IX. bod 9.3 písm. a) zmluvy dohodli na jej skončení ku
dňu 14. apríla 2016.

3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky ich vzájomné nároky zo zmluvy sú v celom rozsahu
vysporiadané a ani jedna zo zmluvných strán si nebude voči druhej zmluvnej strane
z tohto zmluvného vzťahu v budúcnosti uplatňovať žiadne ďalšie nároky.

III.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto dohoda nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná dňom podpisu
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto dohoda nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom na
Úrade vlády SR.

2.

Pokiaľ v dohode nie je dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti, právne pomery z nej
vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, len slovenským právnym poriadkom a to najmä
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

3.

Táto dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých
každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna,
prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená
a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si dohodu prečítali a bez
výhrad súhlasia s jej ustanoveniami.

V Bratislave ……………………….
Poskytovateľ:

....................................................................................................................
FULL SERVIS spol. s r.o.
Ján Bureš, konateľ spoločnosti
V Bratislave ……………………….
Objednávateľ: .............................................................................................................
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Mgr. Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidenta SR

2

