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Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo 

č. 225/12/2012/SNV zo dňa 19.12.2012 
na poskytovanie prania a chemického čistenia textilných výrobkov 

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: 

názov:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo 

podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

zastúpený:   Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie  

IČO:    35 555 777 

DIČ:    202 177 2544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000409705/8180 

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 

spojenie:   tel.: 055/78 60 011 

    fax: 055/78 94 936 

   e-mail: sekretariat@scksk.sk  
web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...)  

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

a  

 

Zhotoviteľ:  

názov:     Daša Neuvirthová  

sídlo:     Rázusova 294/28, 052 01 Spišská Nová Ves  

Prevádzka: Šarišská 2, 052 01 Spišská Nová Ves 

V zastúpení:                Dáša Neuvirthová  

IČO:     45288062  

DIČ:     1070573625 

bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. SNV 

číslo účtu:    5025322084/0900  

IBAN:     SK37  0900 0000 0050 2532 2084, SWIFT: GIBASKBX  

právna forma:  zapísaný v Živnostenskom registri pod č. 860-18308 Obvodného 

úradu v Spišskej Novej Vsi  

spojenie:   tel: 0904109062, 0905208839,0907027383 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Článok I 

 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku VII. Záverečné ustanovenia, bod 1 

zmluvy o dielo č. 225/12/2012/SNV uzatvorenej dňa 19.12.2012 v znení dodatku             

č. 1 uzatvoreného dňa 31.12.2013 , dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 30.12.2015  a dodatku 

č. 3 uzatvoreného dňa 27.12.2017   (ďalej len „Zmluva“) vzájomne dohodli na jej 

ukončení ku dňu  31.10.2018 z dôvodu ukončenia podnikateľskej činnosti zhotoviteľa 

dňom 01.11.2018. 

 

2. Všetky práva a povinnosti podľa Zmluvy zanikajú ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu. 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že ukončením predmetného zmluvného vzťahu touto 

dohodou nevznikla žiadnej zo strán Dohody škoda ani iná ujma a že ku dňu ukončenia 

zmluvy nemajú voči sebe žiadne záväzky. 
 

Článok II 

 

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 
 

2. Prílohou tejto zmluvy je Potvrdenie o ukončení podnikania vydaného Okresným úradom 

Spišská Nová Ves, odbor živnostenského podnikania č. OU-SN-OZP-2018/011948-2 zo 

dňa 09.10.2018. 

 
3. Táto dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží dva (2) 

rovnopisy a poskytovateľ jeden (1) rovnopis. 

 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú.  

 

 

V Košiciach, dňa:24.10.2018    V Spišskej Novej Vsi , dňa: 22.10.2018 

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

_______________________      _________________________  

Ing. Jozef Rauch                        Dáša Neuvirthová 

poverený riadením organizácie                                                 

 

 


