Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. MAGSP1900016 zo dňa 07.10.2019 v znení dodatku č. 1 zo dňa
24. 09. 2021
(ďalej len „Dohoda“)
medzi:
1.

Účastník 1:

Názov:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo:

Primaciálne námestie č. 1,814 99 Bratislava

V zastúpení:

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

číslo účtu (IBAN):
Bankové spojenie:

ČSOB, a.s.

IČO:

00 603 481

DIČ:
IČ DPH:
(ďalej len „účastník 1“)

2.

Účastník 2:

Obchodné meno/Názov:

Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca

Sídlo:
V zastúpení:

Ožvoldikova 6, 841 02 Bratislava
Renáta Náterová

Číslo účtu (IBAN):
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná:

Tatra banka. a.s.
13 999 044

v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava č. 104-7124

(ďalej len „účastník 2“)
(„účastník 1“ a „účastník 2“ ďalej aj ako „účastníci dohody“)

Preambula
Účastníci dohody sa v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele
a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky dohodli na ukončení zmluvného vzťahu za podmienok
dohodnutých ďalej v tejto Dohode.

Článok 1
Predmet dohody
1.

Účastníci dohody uzavreli dňa 0 7 .10.2Q 19R ám covúdohoduč.M AG SP1900016vznenídodatkuč, 1 (ďalej
len „Rámcová dohoda“), predmetom ktorej bol záväzok účastníka 2 na základe písomných objednávok
objednávatela podlá aktuálnej potreby uskutočniť pre účastníka 1 bežné opravy, údržbu a služby zariadení
nehnuteľného

a hnuteľného majetku, vrátane

dodávky spotrebného materiálu

a náhradných

dielov

na nehnuteľnostiach vo vlastníctve účastníka 1.
2.

Účastníci dohody sa v súlade s článkom VIII ods. 2 písm. a) Rámcovej dohody dohodil na ukončení platnosti
a účinnosti Rámcovej dohody touto písomnou dohodou ku dňu 30.09.2021,

3.

Podpísaním tejto Dohody sa účastník 2 nezbavuje svojich záväzkov vyplývajúcich z Rámcovej dohody a
zároveň sa zaväzuje uvedené dodržiavať počas celej doby platnosti a účinnosti Rámcovej dohody.

Č lánok 2
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto Dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, Občianskeho zákonnika a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území
Slovenskej republiky.

2.

Účastníci dohody si Dohodu prečítali, je] obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili
slobodne a vážne, bez omylu, bez časového tlaku, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

3.

Dohoda sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom účastník 2 dostane dve (2)
vyhotovenia a účastník 1 štyri (4) vyhotovenia.

4.

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi dohody a právne účinky nadobúda
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle účastníka 1, a to v súlade s ustanovením § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa

3 0 . 09 . 2021

v Bratislave dňa 3 0 . 09 . 2021

Účastník 1:

Účastník 2:

Za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Renáta Náterová
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