
DOHODA O UKONČENÍ 
Zmluvy o dielo uzatvorenej 31. januára 2014 (číslo zmluvy 6/2014/ÚPV) 

uzavretá medzi: 
 

Čl. I 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1.  Objednávateľ   Úrad priemyselného vlastníctva SR 

Sídlo: Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica 4 
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľuboš KNOTH, predseda 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000060734/8180 
IČO: 308 107 87 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
1.2.  Zhotoviteľ   DATALAN, a.s. 

Sídlo/Miesto podnikania: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Marek PAŠČÁK, člen predstavenstva 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu: 2362610657/0200 
IČO: 35 810 734 
DIČ: 2020259175 
IČ DPH: SK2020259175 
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 2704/B 

(ďalej len „Zhotoviteľ“ alebo spoločne len „Zmluvné strany“) 
 
 

Čl. II 
PREAMBULA 

 
2.1. Zmluvné strany uzatvorili 31. januára 2014 medzi sebou Zmluvu o dielo (číslo zmluvy 
6/2014/ÚPV) (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je dielo – Aplikácia 
WEBPROTOKOL , ktorého rozsah a obsah je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 Zmluvy 
o dielo. Zmluva o dielo nebola realizovaná a to ani len z časti. 
 

Čl. III 
PREDMET ZMLUVY 

 
3.1. Zmluvné strany sa uzatvorením tejto Dohody spoločne dohodli na ukončení Zmluvy 
o dielo a to ku dňu 10.4.2014 s účinkami úplného zrušenia celého zmluvného záväzku bez 
náhrady a to od počiatku, tzn. akoby k uzavretiu Zmluvy o dielo ani nedošlo. 
 
3.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že ku dňu uzavretia tejto Dohody sa zmluvný 
záväzok založený Zmluvou o dielo nezačal plniť, a preto  zmluvné strany zhodne vyhlasujú 
a podpisom tejto Dohody potvrdzujú, že z titulu Zmluvy o dielo nemajú voči sebe žiadne 
nevysporiadané práva ani povinnosti vecného či finančného charakteru.  
 
3.3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že žiadna zo strán nebude od druhej strany 
požadovať žiadne plnenie vyplývajúce zo Zmluvy o dielo alebo súvisiace so Zmluvou o dielo, 



v dôsledku čoho zhotoviteľ nie je povinný okrem iného zhotoviť a dodať objednávateľovi  
dohodnuté dielo a objednávateľ nie je povinný okrem iného zaplatiť zhotoviteľovi žiadnu časť 
ceny za dielo alebo poskytnúť akúkoľvek inú kompenzáciu.  Žiadna zo strán zároveň nebude 
požadovať žiadnu náhradu škody alebo iné sankcie vyplývajúce z porušenia Zmluvy o dielo. 
 

Čl. IV 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
4.1. Táto Dohoda sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán 
dostane po uzavretí Dohody jej dva (2) rovnopisy.  
 
4.2.  Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dohody v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom na Úrade vlády SR. 
 
4.3.  Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
4.4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dohody riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 
a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Dohody a na znak 
súhlasu ju podpísali. 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa..............                              V Bratislave, dňa: ................. 
 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
 
.................................       .............................. 
Mgr. Ľuboš KNOTH                          Ing. Marek PAŠČÁK  
predseda       člen predstavenstva DATALAN, a.s. 
 
                                
 
 


