
Dohoda
o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb (servisná zmluva web. stránky a vyhľadávača

v cestovných poriadkoch)
uzatvorená v súlade s § 269 Ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

(ďalej len ako „Dohoda“ v príslušnom gramatickom tvare)

medzi

1. Objednávateľ: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
Sídlo: Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina 1
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený: Ing. Richard Staškovan, konateľ
Kontaktná osoba v
realizačných veciach: Ing. Michal lipka
IČO: 51110369
DIČ: 2120590252
IČ pre DPH: sK2120590252
Bankové spojenie :
číslo účtu: , ý _ - ,
(Dalej ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2. Poskytovateľ: KOLLÁR services s. r. o.
Sídlo: Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská. časť

“Rača 831 06
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený: Martin Kollár
IČO: 50369954
DIČ: 2120306375
IČ pre DPH: sK2120306375 podľa §4
Bankové spojenie :
číslo účtu:
(Dalej ako „Poskytovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1 Poskytovateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 30.12.2020 Zmluvu o poskytovaní služieb
(servisná zmluva web. stránky a vyhľadávača. v cestovných poriadkoch) (ďalej aj ako
„Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare), ktorej predmetom je záväzok Poskytovateľa
poskytovať Objednávateľovi služby bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - rozsah
poskytovaných služieb (ďalej len ako „Služby“ v príslušnom gramatickom tvare), a to
spôsobom v zmysle Čl. II. tejto Zmluvy a záväzok Objednávateľa za riadne, včas a v rozsahu
predpokladaného touto Zmluvou poskytnuté služby zaplatiť cenu, v zmysle Čl. III. tejto
Zmluvy.

1.2 V zmysle Čl. IV bodu 4.2 písm. a) Zmluvy je možné Zmluvu ešte pred uplynutím doby
dohodnutej platnosti Zmluvy ukončiť písomnou dohodou obidvoch Zmluvných strán.
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Článok II.
Predmet dohody

Na základe tejto Dohody Zmluvných strán sa právny vzťah založený Zmluvou o poskytovaní
služieb (servisná zmluva web. stránky a vyhľadávača v cestovných poriadkoch) končí ku dňu
podpisu tejto Dohody, teda dňa 30.09.2021.

Zmluvné strany vyhlasujú, že podpisom tejto Dohody o ukončení Zmluvy považujú svoje
vzájomné vzťahy založené na základe Zmluvy za ukončené a vysporiadané a žiadna zo
Zmluvných strán nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej Zmluvnej strane
akékoľvek práva, právne nároky, záväzky alebo pohľadávky a/alebo vyžadovať plnenie
akýchkoľvek povinností.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane
po jednom vyhotovení.

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda je povinne zverejňovaná v súlade s § Sa
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 v Centrálnom registri
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zmluvné strany dávajú výslovný súhlas
na zverejnenie dohody v plnom rozsahu.

Táto Dohoda nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v
súlade s § 47a Zákona č. 40/ 1 964 Zb. Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenenia.

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli
a súhlasia s obsahom tejto zmluvy. Zmluva, tak ako je vyhotovená, zodpovedá ich vzájomnej
vôli, ktorá je slobodná, vážna, bez omylu, nie v tiesni a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.

Za Objednávateľa: Za Poskytovateľa:

v zilina, dňa 30.09.2021 i v Žilina, dňa 30.09.2021

ĺng. Richard Staškovan Martin Kollár,
konateľ konateľ


