Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo
uzatvorenej podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I. Účastníci dohody
Objednávateľ:
Obchodné meno:Poľnonákup TATRY, a.s.

Sídlo:Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok
Zápis:Okresný súd Prešov, odd. Sa, vložka č. 10026/P
Zastúpený:JUDr. PaedDr. Slavomír Šoffa, predseda predstavenstva

IČO:36 447 927
IČDPH:SK 2020021058
IBAN:SK 97 3100 0000 0043 1018 4800
(ďalej len „objednávateľ")
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:

ARBE, s.r.o.

Sídlo:
Zápis:
Zastúpený:

Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava

IČO:
IČ DPH:

36 056 553
SK 2020065256
SK 98 1100 0000 0026 2879 0502

Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 38386/B
Ing. Jozef Zámora, konateľ

IBAN:
(ďalej len „zhotoviteľ")

(ďalej spolu len „účastníci dohody")

Článok II. Úvodné ustanovenie

Účastníci dohody dňa 29.05.2017 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je
vykonávanie pravidelnej údržby, servisu, opravy, odborných prehliadok, odborných skúšok,

revízií EZ na elektrickej požiarnej signalizácii podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.,
vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., vyhlášky č. 726/02 Z. z., STN 34 2710 v znení neskorších
predpisov a doporučení výrobcu, s miestom plnenia - Poľnonákup TATRY, a.s., OOS Puchov, Trenčianska 450/9, 020 01 Puchov, a to v rozsahu:
-Údržba, servis EPS a skúška funkčnosti požiarnych hlásičov - každý mesiac, so zápisom

do prevádzkovej knihy a s vystavením dokladu o skúške,
-Vykonanie odborných prehliadok, skúšok, revízií zariadenia EPS a sieťového prívodu
s vystavením dokladu o odbornej prehliadke a záznam do prevádzkovej knihy 1 mesiac
pred ukončením platnosti, najneskôr v mesiaci august, aby správa bola doručená počas

platnosti predošlej správy - predošlý rok,
-~ Opravy EPS po telefonickom nahlásení objednávateľom pri vzniku poruchy zariadenia
EPS

nesprávnou

manipuláciou

zapríčinenou

tretími osobami, poveternostnými

podmienkami počas celej doby platnosti zmluvy za úhradu.

Článok III. Predmet dohody
Účastníci dohody sa dohodli a týmto výslovne súhlasia s ukončením Zmluvy o dielo zo dňa
29.05.2017 a so zánikom zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou ku dňu 31.12.2019.
Článok IV. Záverečné ustanovenia
1.Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
účastníkov dohody.
2.Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každého z účastníkov dohody.
3.Právne vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

4.Účastníci tejto dohody po oboznámení sa s jej obsahom vyhlasujú, že dohoda je prejavom
ich slobodnej vôle, túto schvaľujú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Kežmarku, dňa 20.12.2019

Za objednávateľa:
JUDr. PaedDr. Slavomír Šoffa
predseda predstavenstva

Poľnonákup TATRY, a.s.
Slavkovská 36
060 01 Kažmarok
ICO: 3Q44792^, |č QPfl: 9X2020021058
-13a-
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V Bratislave, dňa

tela:
Ing. Jozef Zámora
konateľ

