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DOHODA O UKONČENí KÚPNEJ ZMLUVY Č. Z201526917_Z

uzavretou medzi:

Objednávater:
Sídlo:
IČO:
mč:

Mesto Krompachy
Námestie Slobody 1, 053 42 Krompachy
00329282
2021331488
(ďalej len "objednávateľU

)

a

Dodávateľ:
Sídlo:
IČO:
mč:
lčDPH:

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice
36851264
2022471352
SK2022471352

(ďalej len .Dodávatel")

Článok l.

Zmluvné strany uvedené v hlavičke tejto zmluvy uzavreli dňa 7.10.2015 Kúpnu zmluvu č.
Z201526917 _Z (ďalej len Zmluva), ktorej predmetom bol záväzok Dodávateľa zrealizovať pre
Objednávateľa dodanie tovaru k zákazke: "Centrum odpadového hospodárstva - technológia" (ďalej
len "projekt").

Článok II.

Zmluvné strany sa zhodne dohodli, že v zmysle čl. V. Záverečné ustanovenia, bod 5.5 tejto zmluvy,
ukončiť platnosť a účinnosť zmluvy uvedenej v článku I tejto dohody a to pred začatím plnenia z nej.
Zároveň Zmluvné strany vyhlasujú, že touto dohodou o ukončení Zmluvy ukončujú a vylučujú
platnosť a účinnosť akejkoľvek hoci aj ústnej dohody uzavretej medzi nimi do dátumu podpisu tejto
dohody.

Článok HI.

Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto dohody nebolo zrealizované akékolvek
plnenie z tejto zmluvy a teda zmluvné strany nemajú voči sebe alli splatné ani nesplatné pohtadávkv
a ani nemajú vedomosť o existencii pohľadávok, ktoré by mohli vzniknúť z titulu tejto zmluvy.

Článok IV.



1. Akékolvek zmeny tejto dohody je možné vykonať výlučne písomnými a očíslovanými dodatkami
k nej a podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

2. Dohoda sa vyhotovuje v 4 (dvoch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých si každá zmluvná
strana po obojstrannom podpise ponechá jeden.

3. Táto dohoda je platná a účinná okamihom podpisu oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných
strán.

4. Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumitelné, pričom
dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôtu zmluvných strán zbavenú akýchkorvek
omylov.

v Krompachoch dňa 12.10.2015 v Trenčianskej Teplej dňa 12.10.2015

Za objednávateľa: za dodávateľa:

Mesto Krompachy ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Ing. Iveta Rušinová
primátorka

Bc. Tatiana Hradelová
konateľka


