
Dohoda č. 11/2020  

o ukončení Zmluvy o dodaní služieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ:                 OBEC Poriadie 
     Sídlo:                                  Poriadie 114, 906 22 Poriadie     
     Zastúpení:                          Mgr. Martin Pražienka, starosta obce  
     IČO:                                   00309842           
     DIČ:                                   2021039812 
     Bankové spojenie:             Všeobecné úverová banka a. s. 
     IBAN:                                SK27 0200 0000 0000 0622 6182 
      
1.2  Dodávateľ:   Ing. Slavomír Otrubčiak 
      Sídlo:   Jablonka 76, 906 21 Jablonka 
      IČO:    41837142   
      DIČ:    1075241354 
      IČ DPH:    SK 1075241354   
      Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka a. s.  
      IBAN:   SK03 0200 0000 0024 3830 6353  
      Zapísaný:                          v ŽR OÚ Nové Mesto nad Váhom, č.ž.r. 321-4349 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 

Čl. II 

Predmet Dohody o ukončení 

 

2.1 Predmetom tejto Dohody č. 11/2020 o ukončení Zmluvy o dodaní služieb uzatvorenej 
podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov je ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o dodaní služieb č. 
10/2020 zo dňa 01.04.2020.  

2.2 Predmetom Zmluvy o dodaní služieb č. 10/2020 v zmysle Čl. II. bolo vykonať službu 
spočívajúcu v ťažbe dreva  na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase 
a podmienkach dohodnutých v tejto zmluve, v dodatku k zmluve a v technologickom 
protokole v súlade s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení k podnikaniu 
a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanie služby cenu, 
dohodnutú v časti III. tejto zmluvy riadne a včas.  

2.3 Zmluvné strany dohody sa dohodli, že platnosť a účinnosť Zmluvy o dodaní služieb č. 
10/2020 sa končí dňom 7. 4. 2020.  

Čl. III 

Ostatné dojednania 

 
3.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky vzájomné nároky a záväzky vyplývajúce zo 

Zmluvy o dodaní služieb č. 10/2020 považujú ku dňu zániku zmluvy za vysporiadané. 
 
 
 



Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 
4.1 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.  
4.2 Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch ako originál. Dodávateľ obdrží jeden 

rovnopis.  
4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že dohoda bola uzatvorená slobodne, vážne, bez 

skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok. 

4.4 Dohoda bola po podpísaní nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, 
že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali. 

 
V Poriadí, dňa 6. 4. 2020 
 
 
 
Dodávateľ:                  Objednávateľ: 

 

 
 
       

 
 
Ing. Slavomír Otrubčiak              Mgr. Martin Pražienka 
                                                                                                                starosta obce 
 


