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Dohoda o ukončení
servisní smlouvy č. 4600017 ze dne 26. 6.1996

Městská část Praha 14
se sídlem: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 - Černý Most
IČO: 00231312
zastoupena: Monikou Vyoralovou, vedoucí OHS Úřadu městské části Praha 14

(dále jen „objednatel")

a

PRAGOCLIMA, spoi. s r.o.
zapsaná v: OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 2402
se sídlem: U Trati 3134/36a, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 14890984
zastoupena; Jiřím Šnajberkem, jednatelem

(dále jen .^zhotovlteT')
(objednatel a zhotovitel dále společně jako ,^mluvní strany")

I.
1. Smluvní strany dne 26. 6. 1996 uzavřely servisní smlouvu o provádění servisních služeb a oprav

klimatizačních a chladírenských zařízení č. 4600017, kterou dále změnily dodatkem č. 1 ze dne 3. 3.
2003, dodatkem č. 2 ze dne 8. 11. 2005 a dodatkem č. 3 ze dne 10. 1. 2006 (dále jen „servisní
smlouva").

2. Smluvní strany se dohodly na ukončení servisní smlouvy ke dní 31.10. 2021.
3. Smluvní strany prohlašuji^ že ke dni ukončení servisní smlouvy byly vypořádány veškeré závazky

mezi smluvními stranami a vzájemně si smluvní strany nedluží ničeho.

n.
1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

jejího uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisfl. Uveřejnění dohody (včetně servisní smlouvy) v registru smluv zajistí objednatel.

2. Vztahy touto dohodou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejm. zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisfl.

3. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem pře&tly, že byla uzavřena

po vzájemnérn projednání podle jejich pravé a svobodné vflie, určitě, vážně a srozumitelně, a na
dflkaz toho připojují nSe své podpisy.

Objednatel: Zhotovitel:

V Praze dne lo lo 2.02-A

Jíří Šnajberk
raha 14 jednatel

ÚÍŘAIM»Éí ? ? ČÁSTI Pragoctí:na, spol.s r.o.
Odbor hospoaářsKe správy U Trati 3134/36a. 100 00 Praiu 10
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