Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb VEMA V4 CLOUD č. 2022/020
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi:
Užívateľ:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Sídlo:
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
Zastúpený :
Mgr. Peter Bánovec - konateľ
Bank. spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN :
SK96 7500 0000 0040 0794 5101
IČO:
35738880
IČDPH :
SK2020270010
Tel :
E-mail :
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 16570/B
( ďalej len „užívateľ“ )
a
Poskytovateľ:
Solitea Slovensko, a.s.
Zastúpenie :
Ing. Peter Vilém, člen predstavenstva
IČO :
36237337
DIČ :
202193890
IČDPH:
SK2020193890
Bank. spojenie:
Komerční banka, a.s, pobočka zahraničnej banky
IBAN:
SK50 8100 0001 1596 1071 0297
Tel :
E-mail :
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2969/B
(ďalej len „poskytovateľ“)
Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 12. januára 2022 v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník Zmluvu o poskytovaní služieb VEMA V4 CLOUD č. 2022/020, ktorá bola
na webovom sídle odberateľa zverejnená dňa 26. januára 2022 a nadobudla účinnosť dňa 27.
januára 2022 a predmetom ktorej bolo oprávnenie využívať vrámci služieb Cloudu aplikácie
uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody (ďalej len ako „Zmluva“).
Čl. I
1. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť Zmluvy ukončia dohodou zmluvných
strán dňom 15.04.2022

Čl. II
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu podpísania tejto dohody majú splnené všetky
povinnosti a vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto dohodou boli riadne oboznámené, nebola
uzatvorená v tiesni, ani za iných nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
3. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán
obdrží jeden rovnopis.
4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa platných právnych predpisov
SR.

V Bratislave, dňa15.04.2022

_________________________________
Mgr. Peter Bánovec – konateľ spoločnosti,v.r.

V Bratislave, dňa 14.04.2022

________________________________
Ing. Peter Vilém, člen predstavenstva,v.r.

Príloha:
Príloha č. 1 - Využívané aplikácie, cena za ich mesačné využívanie a ostatné čerpané služby
a ich cena

