Dohoda o ukončení poskytovania servisných prác
podľa Servisnej zmluvy zo dňa 09.04.2018
_____________________________________________________________________________________
uzavretá medzi účastníkmi dohody:

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpenie:
Zápis:

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
44818378
Mgr. Martin Bucko, konateľ
Obchodný register OS Nitra, odd.: Sro, vl. č.: 24871/N
(ďalej len „objednávateľ“)

a
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpenie:
Zápis:

Roman Kollár RK - ELEKTRO
Školská 104/2, 95501 Nemčice
45940444
Roman Kollár
Živnostenský register OÚ Topoľčany, č. živ. reg.: 470-15862
(ďalej len „poskytovateľ“)
(ďalej spolu „účastníci dohody“)

Účastníci dohody sa dohodli na ukončení poskytovania servisných prác podľa Servisnej zmluvy zo dňa
09.04.2018 (ďalej len „dohoda“) v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:
Čl. I
Predmet dohody
1. Účastníci dohody uzatvorili dňa 09.04.2018 v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Servisnú
zmluvu – Oprava a údržba elektrických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a podľa
§ 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z.z. (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bola oprava
a údržba elektrických zariadení spoločných priestorov bytových domov, ktoré sú v správe
objednávateľa. Zmluva je zverejnená na webovom sídle objednávateľa https://msto.sk/zmluvy.php.
2. Účastníci dohody sa dohodli na ukončení poskytovania servisných prác poskytovateľom
objednávateľovi podľa v čl. I, II, III zmluvy, vrátane prílohy č. 4 zmluvy, a to ku dňu účinnosti tejto
dohody.

3. Dôvodom uzavretia tejto dohody je realizácia opatrení vyplývajúcich zo správy hlavnej kontrolórky
mesta č. 4935/2020/FK10 zo dňa 7.12. 2020, týkajúcej sa kontroly vybraných zmlúv spoločnosti
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
4. Ostatné nároky zo zmluvy ostávajú touto dohodou nedotknuté.
Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dohody v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka.
2. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a
poskytovateľ jeden (1) rovnopis.
3. Vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že text tejto dohody riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a svojim
podpisom potvrdzujú, že dohoda je zrozumiteľná a určitá, vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu
vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne znevýhodnených podmienok a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.
Objednávateľ:

Poskytovateľ:

V Topoľčanoch, dňa 16.3. 2021

V Topoľčanoch, dňa 16.3. 2021

__________________________

_______________________

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Roman Kollár – RK ELEKTRO

Mgr. Martin Bucko, konateľ, v. r.

Roman Kollár, v. r.
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