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Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 08.11.2021 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Dohoda“) 

 

 

I.  
ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

1. POSKYTOVATELIA  

 

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863, IČ DPH: 

SK2020216748, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 

č. 27882/B (ďalej len „O2SK“) 

 

O2 Business Services, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 50 087 487, IČ DPH: 

SK2120172670, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 

č. 6290/B (ďalej len „O2BS“) 

 

(ďalej len „Poskytovatelia“) 

 

zast.: Martin Ďurov, na základe plnomocenstva 

 

2. ÚČASTNÍK 

           

Obchodné meno: Slovenská správa ciest 

Sídlo:   Miletičova 19, 82619, Bratislava - Ružinov (Slovakia) 

IČO: 003328 

DIČ: 2021067785 

Právna forma:  rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy a výstavby SR 

(právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo 

dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 

2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006, 

rozhodnutím č. 86 z 22. mája 2008, zmenenú rozhodnutím    MDVRR 

SR č. 162 zo dňa 24. októbra 2014 a  naposledy zmenenú rozhodnutím 

MDVRR SR č. 24/2016  zo dňa 22. marca 2016 

E-mail na zasielanie  

elektronických faktúr: efaktury@ssc.sk 

Štatutárny orgán: Ing. Ivan Rybárik,  generálny riaditeľ 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:  

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: JUDr. Štefan Tokár, vedúci oddelenia 

právneho 

 

(ďalej len „Účastník“) 

 

(Poskytovatelia a Účastník ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 
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II. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Poskytovatelia a Účastník sú zmluvnými stranami Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo 

dňa 08.11.2021 uzavretej podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je poskytovanie verejnej služby – 

poskytovanie MPLS VPN internetu a internetu pre SSC (ďalej len „Zmluva“). 

 

III. 

PREDMET DOHODY 

 

3.1 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. 7 bod 7.2. písm. a) Všeobecných 

podmienok dohodli na ukončení Zmluvy, ktorá zaniká dňom účinnosti tejto Dohody. 

3.2 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že voči sebe nemajú navzájom žiadne nevysporiadané 

vzájomné práva, pohľadávky, nároky a požiadavky, a že nepostúpili a ani inak 

nepreviedli takéto práva, pohľadávky, nároky a požiadavky na akúkoľvek tretiu osobu. 

  

IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

4.1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády SR, a to v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a  zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

4.2. Táto Dohoda sa vyhotovuje v troch 3 rovnopisoch, dva (2) rovnopisy pre Účastníka  

a jeden (1) rovnopis pre Poskytovateľov.  

 

4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dohody oboznámili, uzavreli ju slobodne 

a vážne, ďalej vyhlasujú, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom 

potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. 
 

V Bratislave dňa .............. 2021                    V Bratislave dňa ............... 2021 

 za Poskytovateľov:   

 

 

 

                    za Účastníka: 

Podpis   Podpis 

Martin Ďurov – Obchodný riaditeľ   Ing. Ivan Rybárik, generálny 

riaditeľ 

Meno a priezvisko – funkcia    Meno a priezvisko - funkcia 

 


