
DOHODA O UKONČENÍ  

RÁMCOVEJ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ GRAFICKÝCH SLUŽIEB 

 

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami 

 

 

1. Objednávateľ: 

Názov:   Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného 

ruchu 

Sídlo:   Sabinovská 16, 820 05  Bratislava 

Zastúpená:  RNDr. Martin Zaťovič, predseda krajskej organizácie 

IČO:   42259967 

DIČ:   2023476565 

zapísaný v registri krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR 

 

2. Dodávateľ: 

Názov:   sowa studio s.r.o. 

Sídlo:   Dolná 94, 900 01 Modra 

Zastúpená:  Ing. Martin Žilinský 

IČO:   47875402 

IČ DPH:  SK2024124817 

zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 100053/B 

 

 

Článok I. 

Predmet dohody 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.03.2017 Rámcovú zmluvu o poskytovaní grafických služieb 

v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorej predmetom bolo poskytovanie 

grafických služieb a ich dodanie objednávateľovi. 

2. Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami Článku V. odsek 2 písmeno A) Rámcovej zmluvy 

o poskytovaní grafických služieb zo dňa 09.03.2017 (ďalej len „Zmluva“), dohodli na jej 

ukončení pred termínom naplnenia 12 mesačnej platnosti alebo dočerpania dohodnutého 

limitu vo výške 7.000,- EUR s DPH. 

 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu majú splnené všetky 

povinnosti a majú vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy. 

2. Objednávateľ vyhlasuje, že dodávateľ realizoval predmet plnenia zmluvy v súlade a v zmysle 

Zmluvy, neopomenul žiadnu povinnosť vyplývajúcu mu zo Zmluvy. Objednávateľovi 

nevzniká žiadna škoda alebo iná ujma, ktorú spôsobil poskytovateľ alebo osoby, za ktorých 

činnosť zodpovedá. 



3. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto dohodou boli riadne oboznámené, že nebola uzavretá 

v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom 

ju vlastnoručne podpisujú. 

4. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s povahou originálu, pričom objednávateľ aj 

dodávateľ služieb dostanú po jednom rovnopise. 

5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 8.9.2017     V Bratislave, dňa 8.9.2017   

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––       –––––––––––––––––––––– 

          za dodávateľa               za objednávateľa 

      Ing. Martin Žilinský            RNDr. Martin Zaťovič                

       sowa studio s.r.o.     Predseda krajskej organizácie 

 


