
Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 98/2021 

Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci č. 576/2021/OZ zo dňa 11. 3. 2021 

(ďalej len ,,dohoda“) 

 

 

Čl. I. 

Strany dohody 

 

Organizátor: Prešovský samosprávny kraj  

Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

IČO: 37 870 475 

DIČ: 2021626332   

Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda  

 

 (ďalej len „organizátor“) 

 

Poskytovateľ: PRO SAN-MR s.r.o.   

  Sídlo: 069 01 Snina, Komenského 2655/5 

  IČO: 52 434 231 

  Zastúpený: MUDr. Monika Rybakovová 

  e-mail:XXXXXXXXXX  

  tel. kontakt: XXXXXXXXX 

   

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

(spolu ďalej aj ako „strany dohody“) 

 

Čl. II.  

Predmet dohody 

 

1. Organizátor a poskytovateľ sa vzájomne dohodli na ukončení Zmluvy o spolupráci č. 

576/2021/OZ zo dňa 11. 3. 2021, ktorej predmetom bola úprava práv a povinností 

zmluvných strán pri organizácii a prevádzkovaní veľkokapacitného očkovacieho centra 

(ďalej aj ,,zmluva“). 

2. Organizátor a poskytovateľ sa v súlade s ustanovením Článku. IV. ods. 3 zmluvy 

dohodli na ukončení zmluvy dohodou k 31. 3. 2021, najskôr však dňom účinnosti tejto 

dohody.  

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Strany dohody prehlasujú, že si túto dohodu pred jej podpisom prečítali, že bola 

uzavretá po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a 



zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Strany dohody 

ďalej prehlasujú, že si dohodu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju 

podpisujú.  

 

2. Táto dohoda je vyhotovená štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých 

organizátor dostane tri rovnopisy a poskytovateľ dostane jeden rovnopis. 

 

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania stranami dohody. V prípade 

rozdielnosti dátumov podpísania dohody sa za deň jej platnosti považuje neskorší 

dátum.  

 

4. Táto dohoda v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

organizátora. 

 

 

 

V Prešove dňa 30.03.2021 

 

 

 

 

Organizátor        Poskytovateľ  

 

 

 

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

v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.                            v. r.  MUDr. Monika Rybakovová 

Predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto dohoda bola zverejnená dňa: 29.6.2021 

Táto dohoda nadobúda účinnosť dňa: 30.6.2021 
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