
 

                                   Dohoda o skončení  

Zmluvy o refakturácii a vysporiadaní nákladov  č.  18/2020/T  

  

m e d z i: 

 

Dodávateľ:             Žilinský samosprávny kraj - v správe Dolnooravskej 

                                nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégého D.Kubín 

                                Sídlo : ul. Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín 

                                Zástupca : PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. - riaditeľ 

                                Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

                                účet č. : 7000481029/8180  

                                IBAN : SK61 8180 0000 0070 0048 1029 

                                IČO : 00634 905 

                                DIČ : 202 056 37 54 

(Ďalej len „dodávateľ“) 

                              

Odberateľ:          Imunológia s.r.o. 

 034 96 Valaská Dubová 276 

 Konateľ : MUDr. Branislav Hyben 

 IČO : 44 572 590 

 DIČ : 2022786579 

 Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Dolný Kubín 

 č. účtu : 0323777308/0900 

 (Ďalej len „odberateľ“) 

 

Dodávateľ  a odberateľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako "zmluvné strany", každý z nich 

jednotlivo tiež ako "zmluvná strana". 

 

  

čl. I 

    Úvodné ustanovenia 

 

 

 Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dňa 15.1.2020 Zmluvu o refakturácii a vysporiadaní 

nákladov  č.  18/2020/T (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej predmetom bola refakturácia 

a vysporiadanie nákladov za používanie internetových služieb v  priestoroch dodávateľa, ktoré 

odberateľ užíval na základe platnej nájomnej zmluvy o nájme majetku ŽSK.  

 

 

čl. II 

         Predmet dohody 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa ruší vzájomnou dohodou zmluvných strán dňom 

31.05.2020. 

 

2. Odberateľ berie na vedomie, že všetky pohľadávky dodávateľa súvisiace so Zmluvou, pokiaľ 

ešte neboli vyrovnané, je povinný dodávateľovi zaplatiť ku dňu skončenia Zmluvy, resp. v lehote 

ich splatnosti, a v prípade neskôr vyúčtovaných nedoplatkov najneskôr v lehote splatnosti faktúr, v 

opačnom prípade ich bude dodávateľ vymáhať súdnou cestou. 



 

 

                                                                         čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

 1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle organizátora. 

 

 2. Veci neupravené touto Dohodou sa primerane riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi 

všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike.  

 

3. Táto   Dohoda   sa   vyhotovuje   v  troch   rovnopisoch,   z   ktorých   odberateľ obdrží 

jeden a dodávateľ dva. 

 

 4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto Dohodu starostlivo prečítali, jej obsahu porozumeli 

a potvrdzujú, že vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni, ani za 

nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 22.5.2020 

 

 

 

 

 

 

 

     --------------------                                     -------------------- 

         PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. v.r.                                   MUDr. Branislav Hyben, v.r. 

                                                             


