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DOHODA O SKONČENÍ ZMLÚV 

o dodávke a distribúcii e. energie č. 44/2016/EL a 45/2016/EL 
 

uzavretej podľa §720 Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) medzi 
zmluvnými stranami: 

 
 
Dodávateľom 
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o. 
Sídlo: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 
IČO: 44518684 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného úradu Košice I, Oddiel Sro, vl. č. 22846/V 
V mene spoločnosti koná: Ing. Peter Vrábel, PhD. – konateľ 
 
(ďalej tiež ako „dodávateľ“) 
 
A 
 
Odberateľom 
TWO WINGS s.r.o. 
Sídlo: Letisko Košice, 041 75 Košice 
IČO: 36 212 644 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného úradu Košice I, Oddiel Sro, vl. č. 13103/V 
V mene spoločnosti koná: Mgr. Zuzana Bradovková– prokuristka 
 
(ďalej tiež ako „odberateľ“) 
(dodávateľ a odberateľ ďalej spolu tiež ako „strany dohody“) 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Dňa 22.09.2014 boli medzi stranami dohody uzatvorené Zmluvy o dodávke a distribúcii el. 

energie č. 44/2016/EL a 45/2016/EL, predmetom ktorých bola dodávka a distribúcia el. energie 
do odberných miest č. 45/714126 a 44/714127, nachádzajúcich sa na ul. Trieda SNP 48/A v 
Košiciach (ďalej tiež ako „Zmluva“). 

 
II. 

Predmet dohody 
 
1. Strany dohody prejavili záujem na ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy, a to na základe 

vzájomnej dohody. 
2. Strany dohody prehlasujú a podpisom tejto dohody potvrdzujú, že Zmluvy zo dňa 22.09.2014 

definované v čl. I tejto dohody, zanikajú v celom rozsahu na základe tejto dohody strán dohody, 
a to ku dňu podpisu tejto dohody. 

 
III. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
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2. Dohoda ako aj práva a povinnosti strán dohody neupravené touto dohodou sa spravujú 

príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
3. Strany dohody vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony,  ich vôľa je slobodná a vážna, prejav 

vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je 
urobený v predpísanej forme. Strany dohody si  dohodu prečítali a bez výhrad súhlasia s jej 
ustanoveniami. Na znak svojho súhlasu pripájajú k dohode svoje vlastnoručné podpisy. 

4. Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu. 
 
 
V Košiciach, dňa      V Košiciach, dňa  
 
 
 
 
 
 
   __________________________                                        ___________________ 
Bytový podnik mesta Košice s.r.o.             TWO WINGS s.r.o. 
   Ing. Peter Vrábel, PhD.       Mgr. Zuzana Bradovková 
riaditeľ – konateľ spoločnosti      prokuristka 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


