
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služby 004/2021 v zmysle §269 ods.2 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

uzatvorenej medzi: 

Objednávateľ: 

Obec Slatvina 

Slatvina 63, Slatvina 053 61  

IČO: 00329 541 

DIČ: 202133 521 

Bankov spojenie : Prima Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu : SK82 5600 0000 0034 0539 4005 

V zastúpení : Mgr. Lívia Staňová, starostka obce  

 (ďalej len „účastník 1“) 

a 

Poskytovateľ: 

Obec Slovinky 

Slovinky 58, Slovinky 053 40  

IČO: 00329550 

DIČ: 20211331532 

Bankové spojenie: VUB Banka, a.s. 

Číslo účtu: SK34 0200 0000 0037 6951 2455 

V zastúpení : Mgr. Mária Kopnická, starostka obce  

 (ďalej len“ účastník 2“) 

(Spoločne aj ako „účastníci dohody“ ) 

Účastník 1 a účastník 2 , spoločne ako účastníci, sa dohodli na  tejto Dohode o ukončení 

zmluvy o poskytovaní služby 004/2021 v zmysle §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka, za nasledovných podmienok:  

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

1.Účastníci dohody uzatvorili dňa 03.09.2021,  Zmluvu o poskytovaní služby 004/2021 

v zmysle §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“), na 



dobú určitú, do 30.6.2022. Dodatkom č. 1, podpísaným dňa 06.09.2022, sa platnosť Zmluvy 

predĺžila do 30.6.2023.  

2. Účastníci dohody sa spoločne dohodli, že platnosť a účinnosť Zmluvy a dodatku č. 1 konči  

dňom účinnosti tejto dohody  

3. Všetky ostatné vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy zanikajú dňom 

nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. 

 

Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dohody v zmysle § 47 a 

Občianskeho zákonníka. 

2. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý účastník  obdŕži jeden rovnopis. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že text tejto dohody prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú omylov, že nebola táto podpísaná v tiesni, alebo 

za nápadne znevýhodnených podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Slovinkách, dňa 05.01.2023 

 

 

 

 

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

Mgr. Lívia Staňová      Mgr. Mária Kopnická 

Starostka obce Slatvina      Starostka obce Slovinky  

 

 


