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Dohoda o ukončení  
Zmluvy o poskytovaní služieb nepravidelnej autobusovej prepravy osôb a batožiny zo dňa 

01.02.2017 uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
 
 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami 
 

Objednávateľ: 
Obchodné meno:  Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 
Sídlo:   Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
IČO:   42259967 
DIČ:   2023476565 
Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN:    SK76 7500 0000 0040 1802 6186 
Zastúpený:  Ing. Tomáš Zajac, predseda 
zapísaný v registri krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Dodávateľ: 
Obchodné meno: BEKAPE, a.s. 
Sídlo:   Fraňa Kráľa 1/B, 902 01 Pezinok 
IČO:   35 722 495 
DIČ:   2020252421 
IČ DPH:   SK2020252421 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:   SK8202000000001393989351 
Zastúpený:  JUDr. Milan Valašík, predseda predstavenstva 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1454/B 
(ďalej len „dodávateľ“) 
 
 

Preambula 
Zmluvné strany uzavreli dňa 01.02.2017 Zmluvu o poskytovaní nepravidelnej autobusovej prepravy 
osôb a batožiny, ktorej predmetom bol záväzok dodávateľa poskytnúť službu prepravy určených osôb 
a ich batožiny pre objednávateľa v objeme do 200 hodín podľa potrieb objednávateľa autobusmi 
s kapacitou minimálne do 49 osôb v presne určených termínoch na základe jednotlivých objednávok, 
pričom hodinová sadzba za zabezpečenie autobusovej prepravy bola dohodnutá vo výške 49,80 EUR 
(slovom: štyridsaťdeväť eur osemdesiat centov) vrátane DPH. 
Zmluva sa uzatvárala na dobu určitú a to na dobu 24 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti, resp.  do 
vyčerpania objemu  10.000,- EUR s DPH. 
Vzhľadom na to, že došlo k vyčerpaniu objemu finančných prostriedkov a zároveň aj objemu hodín 
stanovených na poskytovanie služby prepravy určených osôb a ich batožiny, sa zmluvné strany dohodli 
na ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb nepravidelnej autobusovej prepravy osôb a batožiny zo dňa 
01.02.2017. 
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Predmet dohody 
 

Objednávateľ  a Dodávateľ sa dohodli na ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb nepravidelnej 
autobusovej prepravy osôb a batožiny zo dňa 01.02.2017 s účinnosťou ku dňu 21.11.2018. 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dva (2) 
rovnopisy. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v zmluve prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, 
s jej obsahom po prečítaní súhlasia a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Bratislave dňa 20.11.2018      
 
 
 
 
 
..................................................... ......................................... 
 JUDr. Milan Valašík  Ing. Tomáš Zajac 
 predseda predstavenstva predseda krajskej organizácie 


