
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb 7/2015 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov zo dňa 1.1.2015  

 

Účastníci dohody 

 
Názov:   Obec Dubovica 

Sídlo:   Dubovica 190, 082 71 Lipany nad Torysou 

IČO:   00326992 

DIČ:   2020711440 

zastúpené:  Ladislavom Timčom, starostom obce 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu:  3527653001 

IBAN:   SK28 5600 0000 0035 2765 3001 

 

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „člen ZOHT“) 

 

a 

 

Poskytovateľ: Združenie obcí hornej Torysy  

Sídlo:    Krivianska 557/1, 08271 Lipany 

Zastúpené:  Jánom Šejirmanom, predsedom združenia 

IČO:     37938231 

DIČ:    2021789814 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu:   1792285351 

IBAN:   SK91 0200 0000 0017 9228 5351 

Zapísané Krajským úradom Prešov dňa 30.12.2003, číslo spisu 03/14517 

 

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „ZOHT“) 

 

 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 1.1.2015 Zmluvu o poskytovaní služieb 7/2015 v zmysle § 269 

ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorá 

nadobudla účinnosť dňa 2.1.2015. Predmetom zmluvy bolo zabezpečenie služby pri 

zhodnocovaní biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len „BRO“) mobilným zariadením. 

Účelom uzavretia a plnenia tejto zmluvy bolo napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu, 

ktorý realizovalo Združenie obcí hornej Torysy pod názvom „ZOHT – Zefektívnenie 

separovaného zberu komunálnych odpadov” v rokoch 2009 - 2012“. Projekt bol podporený 

z operačného programu Životné prostredie, prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, opatrenie 



4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2 Podpora aktivít zhodnocovania odpadov. 

Cieľom projektu bolo skvalitnenie a rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov 

v obciach Združenia obcí hornej Torysy.  

 

Čl. I 

1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy ku dňu 15.3.2019. 

 

Čl. II 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu majú splnené všetky 

povinnosti a majú vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, s výnimkou 

záväzkov, ktoré z povahy veci trvajú aj po skončení zmluvy. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto dohodou boli riadne oboznámené, nebola uzatvorená 

v tiesni, ani za iných nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 

podpisujú. 

3. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

jeden rovnopis. 

4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke združenia www.hornatorysa.com. 

 

 

V Lipanoch, dňa 15.3.2019   V Lipanoch, dňa 15.3.2019 

Objednávateľ     Poskytovateľ 

 

 

 

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

Starosta obce                 Predseda Združenia obcí hornej Torysy 


