
DOHODA O ZÁNIKU 
Rámcovej dohody č. Z201815074_Z zo dňa 12.04.2018 

uzavretá medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: 

Dodávateľ: 

Psychiatrická liečebňa Sučany 
Sídlo: Hradiská 23, 038 52 Sučany, SR 
IČO: 17 335 612 
DIČ: 2020598888 
IČ DPH: SK2020598888 
Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ 

Zriadený Zriaďovaciou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 zo 
dňa 09.12.1991 

a 
Bitúnok Čadca, s.r.o. 
Sídlo: A. Hlinku 916, 022 01 Čadca, SR 
IČO: 50 369 245 
DIČ: 2120298510 
IČ DPH: SK2120298510 
Konajúci prostredníctvom: Mgr. Ján Jarošík, konateľ 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 65889/L 

1. Účastníci tejto dohody uzavreli dňa 12.04.2018 Rámcovú dohodu Z201815074_Z, na 
základe ktorej sa dodávateľ zaviazal dodávať objednávateľovi čerstvé bravčové 
a hovädzie mäso a mäsové výrobky určené na priamu spotrebu, varenie a prípravu jedál 
pre potreby stravovacích zariadení. 

2. Predmetná dohoda bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického 
kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska, 
verzia 3.3 účinná od 01.03.2018, ktoré tvoria Prílohu č. 1 dohody. 

3. V súlade s bodom ČI. XVIII. bod 18.1 2. časť VZP sa zmluvné strany dohodli na zániku 
Rámcovej dohody Z201815074_Z zo dňa 12.04.2018, a to ku dňu účinnosti tejto dohody. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu uzavretia tejto dohody neevidujú voči sebe navzájom 
žiadne záväzky z titulu zániku Rámcovej dohody Z201815074_Z zo dňa 12.04.2018. 

5. Účastníci tejto dohody prehlasujú, že sa s obsahom tejto dohody oboznámili, túto 
uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom 
potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. 

6. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, podľa ustanovení 
zákona č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení. 

7. Táto dohoda je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každý účastník dohody obdrží 
jeden rovnopis dohody. 



V Sučanoch, dňa 17.4.2018 
Objednávateľ: Psychiatrická liečebňa Sučany 

V Čadci, dňa 23.4.2018 

Dodávateľ: Bitúnok Čadca, s.r.o. 

Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ 

Mgr. Ján Jarošík, konateľ 


