DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY
O likvidácii odpadových vôd zo žúmp a septikov na ČOV Kračúnovce uzavretej na
základe zákona č. 513/91 Zb. , obchodného zákonníka a platných právnych predpisov
o vodách zo dňa 15. 01. 2007
I.
ZMLUVNÉ STRANY
DODÁVATEĽ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
(ďalej aj „dodávateľ)
a
ODBERATEĽ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpená:

Marek Paľa – Nákladná doprava
Bardejovská 258
087 01 Giraltovce
37 655 621
1045488070
Marek Paľa

OBEC KRAČÚNOVCE
Kračúnovce 350
087 01 GIRALTOVCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
00 322 181
2020777561
Michal BOLEŠ, starosta obce

(ďalej aj „odberateľ“),
(dodávateľ a odberateľ, ďalej len spolu označovaní ako „zmluvné strany“)
II.
PREDMET DOHODY
Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy o likvidácii odpadových vôd zo žúmp a septikov
na ČOV Kračúnovce uzavretej na základe zákona č. 513/91 zb. , obchodného zákonníka a platných
právnych predpisov o vodách zo dňa 15. 01. 2007 ku dňu 28. 02. 2022.

III.
Vyhlásenie zmluvných strán
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ku dňu uzavretia tejto dohody nemajú voči sebe žiadne
záväzky, pohľadávky, dlhy ani iné nevyrovnané nároky prípadne iné právne povinnosti, ktoré by
pre zmluvné strany vyplývali zo zmluvy o poskytovaní služieb, čím považujú vzájomné práva
a povinnosti za vyrovnané.

III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
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1.
2.
3.
4.

Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.
Táto dohoda je uzavretá slobodne a vážne, prejav vôle zmluvných strán je určitý a
zrozumiteľný, pričom nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou
súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Kračúnovciach, dňa 28. 02. 2022

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

dodávateľ

Marek Paľa-Nákladná doprava

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

odberateľ

Michal Boleš, starosta obce
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