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Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečovaní vykonávania pracovnej 

zdravotnej služby   

 

 

 Článok I  

Účastníci dohody 

 

Odberateľ:   PREŠOV REAL, s.r.o. 

so sídlom: Slovenská 40, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:  Ing. Peter Miklovič, konateľ 

IČO: 31 722 814 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Prešov odd. Sro, vložka č. 2847/P 

(ďalej len ako „odberateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ:   3Fin s.r.o. 

Levočská 11 

Prešov 080 01  

IČO 44 701 217 

IČ DPH: Sl 2022798602  

Štatutárny orgán:  Matej Marek, konateľ 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Prešov odd. Sro, vložka č. 21476/P 

(ďalej len ako „dodávateľ“) 

(ďalej spolu ako „účastníci dohody“) 

 

Článok II 

Úvodné ustanovenia 

1. Účastníci dohody uzatvorili dňa 01.07.2018 Zmluvu o zabezpečovaní vykonávania 

pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „zmluva“) predmetom ktorej bolo vykonávanie 

a odborné poradenstvo v oblasti pracovnej zdravotnej služby.   

 

Článok III 

Predmet dohody 

1. Účastníci dohody sa dohodli a týmto vyslovene súhlasia s ukončením tejto zmluvy a zániku 

zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou ku dňu 05.11.2019. 

 

Článok IV  

Záverečné ustanovenia 

1. Účastníci dohody vyhlasujú, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu majú splnené všetky 

povinnosti a majú vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy. 

2. Táto dohoda podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na účely 

zverejnenia si účastníci dohody udeľujú písomný súhlas so zverejnením dohody v plnom 

rozsahu.  
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3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch účastníkov 

dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke PREŠOV 

REAL s.r.o. 

4. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po dvoch pre každého z účastníkov dohody. 

5. Právne vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka.  

6. Účastníci tejto dohody po oboznámení sa s jej obsahom vyhlasujú, že dohoda je prejavom 

ich slobodnej vôle, túto schvaľujú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 

V Prešove, dňa 05.11.2019    V Prešove, dňa 05.11.2019 

 

 

 

 

 

................................................    ..................................................... 

PREŠOV REAL s.r.o.     3Fin s.r.o. 

Ing. Peter Miklovič, konateľ     Marek Matej, konateľ 

 

 

 

 

 

 

 


