
Dohoda o ukončení 
Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201711989Z

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení nesk. predp. 

Zmluvné strany :

1. Odberateľ:
so sídlom: 
v zastúpení:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie: 
číslo účtu:
IBAN:

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 
2834/B

(iďalej len ako ,, objednávateľ“)
a

2. Dodávateľ: DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava
so sídlom: Trenčianska 57, 825 10 Bratislava
v zastúpení: Mária Krištofíková - predseda predstavenstva 

Ing. Rastislav Novák - člen predstavenstva
IČO: 00 167 436
DIČ: 2020480264
IČ DPH: SK2020480264

družstvo zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č.: 
79/B

(iďalej len ako „dodávateľ“) 
{objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto dohodu za nasledovných podmienok:

Článok I 
Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a dodávateľ uzatvorili dňa 21.03.2017 Zmluvu o poskytovaní služieb č. 
Z201711989_Z, a to automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného 
systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska (ďalej len ako „Zmluva“).

2. Predmetom Zmluvy bol záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi služby v rámci servisu 
určených osobných motorových vozidiel, zahŕňajúceho opravy a údržbu vozidiel a záväzok 
objednávateľa uhrádzať dodávateľovi odplatu za poskytované služby, a to v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy a Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska.

3. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú s lehotou plnenia od 01.04.2017 do 31.03.2019.

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Palisády č. 31, 811 06 Bratislava
Ing. Marek Černý -  predseda predstavenstva
Ing. Boris Šturc, CSc. -  člen predstavenstva
35 822 163
2021595378
SK2021595378

1



Článok II 
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je konsenzus zmluvných strán o predčasnom ukončení Zmluvy, a to 
v súlade s ustanovením bodu 18.1 článku XVIII Obchodných podmienok elektronického 
trhoviska z dôvodu, že dodávateľ nespĺňa odberateľom požadovanú podmienku - 1. j. nevykonáva 
autorizovaný servis motorových vozidiel zn. Skoda a zn. Volkswagen, ale servis s európskou 
blokovou výnimkou.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zmluva na základe tejto dohody zaniká ku dňu 31.03.2017.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu uzatvorenia tejto dohody majú navzájom splnené 

a vysporiadané všetky splatné záväzky. To sa nedotýka prípadných nárokov na náhradu škody, 
ktoré sa ukážu ako existujúce v budúcnosti.

Článok III 
Záverečné ustanovenia

1. Ak táto dohoda neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a práva a povinnosti zmluvných strán, budú 
sa tieto riadiť ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi a Obchodnými podmienkami 
elektronického trhoviska.

2. Táto dohoda je  vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve 
vyhotovenia.

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
SR v súlade so Zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, je  prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavujú určito a zrozumiteľne, neuzatvárajú ju v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju  vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa i

Za objednávateľa : Za dodávateľa

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Ing. Marek Čeriiý 

predseda predstavenstva

DRUTECHI^V, autodružstvo, Bratislava
/M ária  Krištofíková 

predseda predstavenstva

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Ing. Boris Šturc, CSs. 

predseda predstavenstva

DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava
Ing. Rastislav Novák 
člen predstavenstva

2


