Dohoda o ukončení Zmluvy
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dohoda“)medzi :
medzi zmluvnými stranami:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
(ďalej len Odberateľ)
NÁZOV:
SÍDLO:
IČO:
DIČ:
BANKOVÉ SPOJENIE:
ČÍSLO ÚČTU:
IBAN:
(ďalej len Dodávateľ)

Stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry
RNDr. Peter Slančo, riaditeľ školy
00893 552
2021357998
a
Marek Verbovský-TATRY CLEANING SERVIS
Lanškrounská 1598/17, 060 01 Kežmarok
48 252 085
108 211 2328
Slovenská sporiteľňa
507 659 5680/0900
SK4909 0000 0000 507 659 5680

(ďalej spolu tiež „Zmluvné strany “ alebo osobitne „Zmluvná strana“)

Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.01.2018 Zmluvu o poskytovaní služieb v zmysle § 269
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorej predmetom bolo poskytovanie
upratovacích a čiastiacich prác (ďalej len ako „Zmluva“). Dňa 29.03.2019 bol podpísaný
Dodatok č. 1 k zmluve, ktorým sa rozšíril rozsah prác na inú adresu školy (ďalej len ako
„Dodatok“).

Čl. I
1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Dodatku k 30.04.2019 a ukončení Zmluvy
k 31.05.2019.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu majú splnené
všetky povinnosti a majú vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo
Zmluvy a Dodatku, s výnimkou záväzkov, ktoré z povahy veci trvajú aj po skončení
zmluvy.
3. 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.
4. Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží 1 rovnopis.
5. Zmluvné strany Dohody prehlasujú, že ich prejavená vôľa je slobodná a vážna, ich
spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, s predmetom Zmluvy sú oprávnení
nakladať, že si Zmluvu prečítali, jej obsah im je plne zrozumiteľný a určitý, súhlasia
s ním, čo svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú.
V Hornom Smokovci, dňa 30.04.2019
Odberateľ:

Dodávateľ:

-------------------------------------RNDr. Peter Slančo
riaditeľ školy

-------------------------------------Marek Verbovský
TATRY CLEANING SERVIS
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