
  

                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o distribúcii a dodávke elektriny číslo 

13E28/17 
 

uzavretá v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 251/2012 Z. z.  o energetike a o zmene niektorých zákonov  a súvisiacich 
všeobecne záväzných platných právnych predpisov a §269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 
 

Zmluvné strany 
 

Obchodné meno Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. 

Právna forma akciová spoločnosť Organizačná zložka 

Označenie registra Obch. register Okresného súdu Bratislava I,  Obch. register Okresného súdu Žilina 

 Oddiel: Sa, vložka č. 3496/B oddiel: Po, vložka č.: 10311/L 

Adresa Drieňová 24 Bratislavská cesta 60 

PSČ, sídlo 820 09 Bratislava 010 01 Žilina 

Štatutárny orgán: 
                              - meno 
                              - funkcia 

- meno   
- funkcia 

Predstavenstvo spoločnosti v zastúpení 
Ing. Roman Gono 

     predseda predstavenstva a riaditeľ Úseku 
generálneho riaditeľa 
Ing. Jaroslav Daniška  
podpredseda predstavenstva a riaditeľ Úseku 
obchodu 

 
Gerhard Kratochwil 
konateľ 
 
 

Splnomocnení k podpisu 
Zmluvy:           - meno 

- funkcia 
- meno 
- funkcia 

 
Ing. Peter Fejfar, FCCA 
riaditeľ Úseku ekonomiky 
Ing. Matilda Tomašovičová 
riaditeľka Sekcie správy majetku 
 

 
Adam Gaštan 
vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) 
 

IČO 35 914 921 46850961 

IČ DPH SK2021920065 SK4020385655 

DIČ 2021920065 4020385655 

 Je platcom DPH. Je platcom DPH 

Bankové spojenie   

Číslo účtu / kód banky 
IBAN 
SWIFT 

  

Adresa pre poštový styk Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. 

 Sekcia správy majetku,  
Oddelenie správy majetku a ekológie, tím 
netrakčnej energetiky 

Organizačná zložka  
Bratislavská cesta 60 
010 01 Žilina 

 Drieňová 24 
820 09 Bratislava 

 

   

Adresa pre zasielanie faktúr Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. 

 Sekcia účtovníctva a daní Organizačná zložka 

 Drieňová 24 Bratislavská cesta 60 

 820 09 Bratislava 010 01 Žilina 

Kontaktná osoba – zmluva   

Kontaktná osoba    

Telefón / fax   

E-mail   

Kontaktná osoba - faktúry   

Telefón / fax   

E-mail   
ďalej len ZSSK CARGO Odberateľ 

 

 
 

Predmet dohody 

 
      Touto dohodou sa zmluvné strany dohodli na ukončení platnosti Zmluvy č. 13E28/17 v odbernom mieste Kontajnerové 
prekladisko Bratislava, Lúčna 2 k 30.09.2021. 

 
Záverečné ustanovenia 

 
 1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 



  

                                                                             

 
2. Táto dohoda o ukončení platnosti Zmluvy č. 13E28/17 je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých ZSSK CARGO obdrží  

jeden rovnopis a dva rovnopisy obdrží Odberateľ. 
         
3.  Zmluvné strany podpisom oprávnených osôb potvrdzujú, že táto dohoda vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, celý jej obsah 

im  je jasný a zrozumiteľný a dohodu nepodpisujú pod nátlakom, v tiesni a za nevýhodných podmienok.  

 
 
 
 
       V Bratislave dňa: .......................                                                                      V Žiline dňa: ............................... 
 
   
       ZSSK CARGO                       Odberateľ 
 
 

                                                                                                       

         
 
 

 
                                                                                                                                 

         .....................................................................                               .............................................................. 
                     Ing. Peter Fejfar, FCCA                                                                                    Adam Gaštan 
                    riaditeľ Úseku ekonomiky                                                                        vedúci organizačnej zložky 
        Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.                                 Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
        ........................................................................                
                     Ing. Matilda Tomašovičová 
                riaditeľka Sekcie správy majetku    
        Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.              
  
                              

 
 
 

 
 

 


