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Dohoda o ukončení zmluvy 
o poskytovaní servisných služieb a údržbe výpočtovej techniky  

 
Uzavretá medzi : 
 
Dodávateľ :  MEB, s.r.o. 
Adresa:      Zbehy 62, 951 62 Zbehy 
IČO:             31409008 
IČDPH:                             SK2020409083    
Bankové spojenie:             Tatra banka a.s. 
IBAN:             SK44 1100 0000 0026 2577 6908  
Oprávnená osoba:             Peter Kišš, konateľ 
(ďalej ako „ Dodávateľ“)   
 
a 
 
Odberateľ :            Krajské osvetové stredisko v Nitre 
Adresa:    Fatranská 3, 949 01  NITRA                                
IČO :             36102709 
DIČ:               2021431984 
Bankové spojenie:         Štátna pokladňa 
IBAN:                               SK92 8180 0000 0070 0031 1206  
Oprávnená osoba:             Mgr. Daniela Gundová, riaditeľka 
 
(ďalej ako „ Odberateľ“)  
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o poskytovaní servisných služieb a údržbe výpočtovej 

techniky zo dňa 1.4.2009 – (ďalej spolu len ako „ Zmluva“), ktorej predmetom je  
komplexná údržba a servis počítačového vybavenia s príslušenstvom za účelom zabezpečenia 
bezporuchového a optimalizovaného výkonu celého systému odberateľa s prihliadnutím 
k minimalizácii nákladov na prevádzku systému, v prípade nepredpokladanej poruchy fungovania 
systému opätovné obnovenie jeho prevádzky pri minimálnych prestojoch.  

2. Zmluva bola uzavretá na dobu určitú. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe čl. VII. Zmluvy ukončia existujúci právny vzťah 

založený Zmluvou.    
 

II. 
Predmet dohody 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vyššie uvedená Zmluva uzavretá medzi dodávateľom 

a odberateľom sa v plnom rozsahu končí dňom 30.6.2021.  
2. Odberateľ berie na vedomie, že až do skončenia Zmluvy naďalej zostáva v platnosti jeho 

povinnosť uhradiť poskytované služby dodávateľom podľa predloženej faktúry, a to 
spôsobom dohodnutým v čl. VI. Zmluvy. 
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III. 
Záverečné ustanovenia  

 
 

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. 
2. Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a každá Zmluvná strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 
3. Akúkoľvek zmenu alebo dodatok k tejto Dohode je možné urobiť len po vzájomnej dohode 

Zmluvných strán, a to vo forme písomných postupne očíslovaných dodatkov k tejto Dohode 
podpísaných oboma Zmluvnými stranami.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dohody oboznámili, porozumeli mu, že text Dohody je 
jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodnej vôle  a že Dohodu neuzatvárajú v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán, čo na znak súhlasu vyjadrujú 
jej vlastnoručným podpisom.    

 
 
 
V Nitre ............................   V Nitre 29.6.2021  
 
 
 
Dodávateľ :  ..............................                          Odberateľ : ........................................ 
                       Peter Kišš                                                            Mgr. Daniela Gundová  

         riaditeľka KOS v Nitre        


