
Dohoda o ukončení
zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.

02/2017

I. ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.

sídlo: Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
IČO: 50 383 515
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddieľ Sro,

vložka č.: 30059/S
konajúca: Ing. Daniel Šály, konateľ
ako objednávateľ na strane druhej (ďalej len „Objednávateľ")

a

II. Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.

šidlo: SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 44 877 315
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, 

vložka č.: 970/S
konaiúca: Ing. Miloš Durajka, predseda predstavenstva
ako poskytovateľ na strane druhej (ďalej len „Poskytovateľ") a spolu s Objednávateľom ďalej len 
„Zmluvné strany ")

uzatvárajú túto
Dohodu o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 02/2017 zo dňa 3.

1. 2018 (ďalej len „Dohoda"):

Článok I.
Predmet Dohody

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah vzniknutý na základe zmluvy o poskytovaní služieb v 
odpadovom hospodárstve č. 02/2017 zo dňa 3. 1. 2018 skončí ku dňu 30. 4. 2018.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Poskytovateľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti ku dňu skončenia zmluvného vzťahu sú 

vysporiadané a v budúcnosti ich nebudú voči druhej Zmluvnej strane žiadnou cestou uplatňovať.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali a potvrdzujú, že Dohoda je zrozumiteľná a 

určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
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