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Dohoda o ukončení  
Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201712893_Z  
zo dňa 27.03.2017 (ďalej v texte ako „dohoda“), č. ÚEZ: 66/2017 

 
uzatvorená doleuvedeného dňa, mesiaca a roku medzi účastníkmi: 

 
 
objednávateľ:    Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 
zastúpený:                  Mgr. Rudolf Kusý, starosta  
sídlo:                          Junácka 1, 832 91 Bratislava 
IČO:                           00 603 317 
 

(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 
 

 
dodávateľ:               DMC, s.r.o. 
zastúpený:                  Marta Hučíková, konateľ  
sídlo:                          Riečna 2541/3, Šurany – Časť Nitriansky Hrádok 942 01 
zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 19922/N 
IČO:                           36 777 455 
IČ DPH:   SK2022381911 
 
(ďalej v texte ako „dodávateľ“) 
 
 

Preambula 
 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.03.2017, prostredníctvom elektronického trhoviska, 
Zmluvu o poskytovaní služieb č. Z201712893_Z (ďalej v texte ako „zmluva“), ktorej 
predmetom bolo poskytnutie polygrafických služieb – tlač časopisu objednávateľa (ďalej 
v texte ako „služba“). 
 
 

Článok I.  
 

1. Nakoľko dodávateľ nacenil v rámci svojej ponuky len tlač 2 vydaní časopisu, avšak 
objednávateľ požadoval v rámci svojej požiadavky (objednávky na zákazku v rámci 
verejného obstarávania) tlač 10 vydaní časopisu za ponukovú cenu dodávateľa, dohodli 
sa zmluvné strany na ukončení zmluvy ku dňu jej podpísania poslednou zo zmluvných 
strán, z dôvodu, že dodávateľ nevie dodať požadovanú službu objednávateľovi 
v požadovanom množstve tlače 10 vydaní časopisu za svoju ponukovú cenu.  

 
2. Podpisom tejto dohody zmluvné strany prehlasujú, že majú voči sebe trvale a riadne 

vysporiadané všetky vzájomné záväzky a pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy, nakoľko 
k žiadnemu plneniu neprišlo a žiadna zo zmluvných strán na tomto plnení netrvá, čo je 
preukázané vlastnoručnými podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán. 
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Článok II. 
 
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán 

a účinnosť dňom jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov. 
2. Táto dohoda sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, pričom 3 rovnopisy sú určené pre 

objednávateľa a 1 rovnopis pre dodávateľa. 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na 

znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 04.04.2017                V Bratislave, dňa 04.04.2017 
 
objednávateľ:                                                           dodávateľ: 
 
 
 
 
 
___________________________                            _______________________________                                                     
          Mgr. Rudolf Kusý, v. r.                                            Marta Hučíková, v. r. 
        starosta Mestskej časti     konateľ DMC, s.r.o. 
       Bratislava-Nové Mesto               


