
DOHODA O UKONČENÍ 
Rámcovej dohody zo dňa 27.05.2019 

 
Uzatvorená podľa Článku XI. ods. 1 písm. a) Rámcovej dohody zo dňa 27.05.2019 medzi nižšie 
uvedenými zmluvnými stranami: 
 
Predávajúci:  Bitúnok Čadca, s.r.o. 

Sídlo: A. Hlinku 916, 022 01 Čadca 
IČO: 50369245 
DIČ: 2120298510 

   IČDPH: SK2120298510 
Konajúci prostredníctvom: Mgr. Ján Jarošík, konateľ 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 65889/L 

   (ďalej len „predávajúci“) 
a 

Kupujúci:  Psychiatrická  liečebňa Sučany 
                         Sídlo: Hradiská 23, 038 52 Sučany 
                        IČO: 17335612 
                         DIČ: 2020598888 
                         IČ DPH: nie je platiteľ DPH  

Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán - riaditeľ      
Zriadený: Zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 zo      
dňa 09.12.1991 

  (ďalej len „kupujúci“) 
................................................................................................................................................................... 
 
1. Účastníci tejto dohody uzavreli dňa 27.05.2019 Rámcovú dohodu, na základe ktorej sa 

predávajúci zaviazal dodávať kupujúcemu počas platnosti rámcovej dohody tovar (mäso 
a mäsový výrobky). Rámcová dohoda zo dňa 27.05.2019 nadobudla účinnosť dňa 28.05.2019. 

2. V súlade s bodom Článku XI. ods. 1 písm. a) Rámcovej dohody zo dňa 27.05.2019 sa zmluvné 
strany dohodli na ukončení Rámcovej dohody zo dňa 27.05.2019, a to ku dňu 30.09.2019. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu uzavretia tejto dohody neevidujú voči sebe navzájom 
žiadne záväzky  z titulu Rámcovej dohody zo dňa 27.05.2019. 

4. 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 
vlastnoručným podpisom svojich štatutárnych orgánov. 

5. 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. 

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

 
Za kupujúceho:      Za predávajúceho:  
V Sučanoch, dňa 30.09.2019    V Sučanoch,  dňa 30.09.2019 
 
 
 
 
.........................................................................  ......................................................................... 
Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ    Mgr. Ján Jarošík, konateľ 


