
Dohoda o skončení 

Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 3.6.2020 

(ďalej len „Dohoda“) 

   

uzatvorená medzi nasledovnými účastníkmi Dohody:  

 

Mikroregión Červený kameň, združenie obcí 

Sídlo: Hlavná 168/65, 900 89 Častá 

IČO: 30 795 915 

Zast.: Ľudovít Ružička, predseda  

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p. 

Sídlo: Budmerice č. 525, 900 86 Budmerice 

IČO: 52389880   

Zast.: PhDr. Jozef Savkuliak, starosta   

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

(ďalej spolu len „Účastníci Dohody“) 

 

I. 

Predmet dohody 

 

1. Účastníci Dohody medzi sebou uzatvorili Zmluvu o poskytovaní služieb zo dňa 3.6.2020 

(ďalej len „Zmluva“).  

 

2. Účastníci Dohody sa dohodli, že v súlade s článkom V. (Trvanie Zmluvy) ods. 2 Zmluvy 

s účinnosťou k 31.10.2020 predmetnú Zmluvu ukončujú, čím Zmluva v celom rozsahu 

zaniká. 

 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že ukončením Zmluvy nie sú akýmkoľvek spôsobom 

dotknuté nároky zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvnej pokuty, záruky, náhrady 

škody, resp. iné pretrvávajúce nároky. 

 

II. 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý 

je považovaný za originál, t. j. rovnakej právnej sily a každý z Účastníkov Dohody obdrží 

po jednom rovnopise. 

 

2. Táto Dohoda sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne 

neupravené touto Dohodou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych 

predpisov Slovenskej republiky s príslušnosťou slovenských súdov na riešenie 

prípadných sporov z Dohody vyplývajúcich. Práva a povinnosti uložené touto Dohodou, 



ako i pojmy ňou používané sa budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými 

ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

  

3. Účastníci tejto Dohody vyhlasujú, že si Dohodu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a 

povinnostiam z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom 

rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu 

a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú, čím Dohoda nadobúda platnosť.  

 

4. Účastníci Dohody sa dohodli, že Dohoda nadobúda účinnosť dňa 31.10.2020 . 

 

 

V Častej, dňa 30.10.2020  V Budmericiach, dňa 30.10.2020 

 

Za Objednávateľa:      Za Poskytovateľa:  

 

 

 

_________________________________  _____________________________________ 

Mikroregión Červený kameň, združenie obcí Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.  

Ľudovít Ružička     PhDr. Jozef Savkuliak 

predseda      starosta 

 

podpísané v.r.      podpísané v.r. 

 

 


