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D O H O D A 

o ukončení Rámcovej zmluvy o dielo č. 9829/2021/5400/072 

uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dohoda“) 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

  Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ 

IČO: 31 364 501 

DIČ: 2020480121 

IČ DPH: SK2020480121 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

SWIFT/BIC: SUBASKBX 

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

1.2 Zhotoviteľ: JURMAN, s.r.o. 

Sídlo: Školská 173/24, 922 42 Madunice 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, 

  Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41759/T 

Štatutárny orgán: Ľuboš Jurík, konateľ 

IČO: 51 454 688 

DIČ: 2120706841 

IČ DPH: SK2120706841 

Bankové spojenie:   

SWIFT/BIC:  

IBAN:   

(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

Článok II. 

Predmet Dohody 

2.1 Dňa 21.02.2022 Zmluvné strany uzavreli Rámcovú zmluvu o dielo č. 9829/2021/5400/072 (ďalej len 

„Zmluva“). 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy, a to ku dňu nadobudnutia účinnosti Dohody. 
 

2.3 Ukončením Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou 

nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. 

zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o poskytovaní 

záruky a zodpovednosti za vady, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby 
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Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa 

prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými osobami oboch Zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade 

s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

a v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

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

3.2 Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a Zhotoviteľ 

jeden rovnopis. 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohoda nebola uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok alebo v 

tiesni, že si Dohodu prečítali, jej obsahu a zneniu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju osoby 

oprávnené konať v mene Zmluvných strán podpisujú. 

 

 

V mene Objednávateľa: V mene Zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky JURMAN, s.r.o. 

 

V Bratislave, dňa .................................. V Maduniciach, dňa ...................... 

 

 

 

 

.................................................................. .................................................................... 

          Ing. Miloslav Havrila, v.r. Ľuboš Jurík, v.r. 

generálny riaditeľ     konateľ 

 

 


