
Dohoda o ukončení
„Zmluvy o dielo

uzatvorenej v zmysle * 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a podl‘a zákona Č. 618/2003 Z.z.“

(ďalej len „Dohoda“)

Čl.1

Zmluvné strany:

Objednávatel‘: Fond ochrany vkladov
Kapitulská 12,81247 Bratislava
iČo: 35 700 564
iČ DPH: - FOV nieje platcom DPH

zapisaný do obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1. dňa 10.10.1996, oddiel Po. vložka
Č. 566/B
Zastúpený:

(d‘alej len „objecinavater)

Dodávatel‘: WEBMIN, s.r.o.
Priehradná 24/B
821 07 Bratislava
iČo: 44 353 545
iČ DPH: SK2022681 100
Zapísaný do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. dňa 17.09.2008, oddiel Sro,
vložka 54422/B
Zastúpený
Priehradná 24/B
Bratislava 821 07
(d‘alej len „dodávatel~‘)

spoločne d‘alej uvádzaně aj ako zmluvné strany.

ČL2
Úvodné ustanovenia

Objednávateľ uzatvorili dňa 1. apríla 2007 „Zmluvu o dielo uzatvorenú v zmysle ~ 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podFa zákona
Č. 618/2003 Z.z.“ (ďalej len „zmluva o dielo“) s vtedajším dodávaterom EURO IT, s.r.o., so
sídlom Nerudova 53, 821 04 Bratislava, predmetom ktorej je najmä stanovenie zmluvných
podmienok na vykonanie upgradu redakČného systému web — prezentácie objednávateľa na novú
verziu Webmin Basic v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve o dielo a v prílohe k nej.
Podl‘a písomného oznámenia spoločnosti Webmin, s.r.o., vtedajším sídlom Pečnianska 33,
851 01 Bratislava, ktoré bob objednávatel‘ovi doručené spolu s faktúrou dňa 27. augusta 2012, sa
táto spoločnosf stala právnym nástupcom spoloČnosti EURO IT, s.r.o., pritom podl‘a oznámenia
na Webmin, s.r.o. prešli všetky práva a záväzky zo Zmluvy o dlelo.



ČL3
Predmet dohody

). Zmluvné strany sa v súlade s Článkom 9 - Záverečné ustanovenia - ods. 5 Zmiuvy o dieto
dohodli na ukončení Zmluvy o dieto v celom rozsahu, a to ku dňu 30. september 2021 (d‘alej ten
„deň zániku zmluvy Dohodou“).

2. Dňom zániku zmluvy Dohodou zanikajú všetky vzájomné práva a povinnosti zmluvnýeh
strán vyplývajúce zo Zmíuvy o dlelo. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu zániku zmluvy
Dohodou nemajú voči sebe žiadne nároky a všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy
o dielo sú vysporiadané.

ČL4
Záverečné ustanovenia

I. Táto Dohoda nadobúda platnosf dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť 30. septembra 2021.

2. Zrniuvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dohody v jej plnom rozsahu na web
sídle dodávateľa.

3. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou origináiu, z ktorých dva dostane
objednávateľ a jeden dodávater.

4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že dohoda je uzatvorená slobodne a vážne Po
vzájomnej dohode, nie v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spósobilosf a voľnosf uzatvoriť túto dohodu, ako aj
spůsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spósobom obmedzená alebo vylúčená
a zároveň vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpisom riadne a důsledne prečítali, jej obsah je
pre nich dostatočne určitý a zrozumitel‘ný a na znak bezvýhradného súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.

V Bratislave dňa 13.09.2021

Za objednávateľa


