
Dohoda o ukončení zmluvy

(ďalej len „Dohoda“)

uzatvorená medzi

Názov: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky

V zastúpení: Ing. Pavol Pavlis - predseda úradu
Sídlo: Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15
IČO: 30 810 710
DIČ: 2020850711
IČ DPH: SK2020850711 registrácia podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH
Bankové spojenie:
IBAN:

Štátna pokladnica
SK39 8180 0000 0070 0006 8787

SWIFT: SPSRSKBA
Číslo Dohody: UNMS/00214/2019-111 014234/2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky nie je platiteľom DPH

(ďalej len „ÚNMS SR“)

a

Názov: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
V zastúpení: Mgr. art. Martin Kusenda - riaditeľ
Sídlo: Ul. 7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra
IČO: 36 103 004
DIČ: 2021467976
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0031 1548

(ďalej len „spolupracujúci subjekt“)

(ÚNMS SR a spolupracujúci subjekt ďalej spolu ako „strany dohody“ a jednotlivo „strana 
dohody“)

ČI. I 
Preambula

Strany dohody uzatvorili dňa 01.04.2019 Zmluvu o spolupráci č. UNMS/00214/2019-11 
002488/2019 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok ÚNMS SR bezodplatne 
poskytnúť spolupracujúcemu subjektu školiteľskú, konzultačnú a posudzovateľskú činnosť 
v rámci implementácie modelu CAF a záväzok spolupracujúceho subjektu implementovať 
a udržiavať model CAF vo svojej organizácii.

ČI. II
Predmet Dohody

1. Strany dohody sa dohodli na ukončení Zmluvy ku dňu 30.11.2019.
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2. Do zániku Zmluvy sú Strany dohody povinné mať vysporiadané všetky záväzky 
vyplývajúce im zo Zmluvy.

3. Spolupracujúci subjekt je v súlade s článkom 2 ods. 2 písm. o) Zmluvy povinný uhradiť 
celkové personálne náklady, ktoré ÚNMS SR vynaložil na 32 hodín školiacej, 
konzultačnej a poradenskej činnosti v spolupracujúcom subjekte, a to v celkovej výške 
2 072,81 eur.

4. Za účelom úhrady personálnych nákladov uvedených v ods. 3 tohto článku bude 
po nadobudnutí účinnosti tejto Dohody spolupracujúcemu subjektu vystavená faktúra 
v súlade s čl. 3 Zmluvy. Spolupracujúci subjekt je povinný uhradiť čiastku na účet 
a v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre.

Čl. Ill
Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda je uzatvorená dňom jej podpisu obidvoma stranami Dohody; ak oprávnení 
zástupcovia oboch strán Dohôd nepodpíšu túto Dohodu v ten istý deň, tak rozhodujúci 
je deň neskoršieho podpisu. Táto Dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle 
ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov, ktorá v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobudne 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky.

2. Strany Dohody si Dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, vyhlasujú, 
že vyjadruje ich vôľu, ktorá je slobodná, vážna a bez omylu a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpisujú.

3. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých každá strana 
dohody dostane jedno vyhotovenie.

V Bratislave dňa

Za ÚNMS SR:

V Nitre dňa
u/?

Za spolupracujúci subjekt:

/

Ing. Pavol Pavlis 
predseda úradu

Úrad pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR 

Štefanovičova 3 
810 05 Bratislava

• Mgr. art. Martin Kusenda 
_ riaditeľ

Staré divadlo 
Karola Spišáka 
v Nitre (ä)

Ul. 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra 
telefax: +421 37 652 40 91
IČO: 36103004, DIČ: 202146797F


