
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY - 

Kúpna zmluva zo dňa 15.12.2020 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 

Kupujúci:   Obec Spišská Teplica 

Sídlo:   Obrancov mieru 454/3, 05934 Spišská Teplica, Slovenská republika 

Štatutárny orgán: Ing. Radoslav Šeliga, starosta 

IČO:   00326534 

DIČ:   2020674964 

IČ DPH:  - 

Bankové spojenie: SLSP, a.s. 

Číslo účtu IBAN: SK68 0900 0000 0051 1795 3713 

  

 

1.2  

Predávajúci:  Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. 

Sídlo:   Obrancov mieru 454/3 

 Štatutárny orgán: Ing. Radoslav Šeliga, konateľ 

IČO:   50552597 

DIČ:   2120383023 

IČ DPH:  SK2120383023 

Bankové spojenie:  SLSP, a.s. 

Číslo účtu IBAN: SK61 0900 0000 0051 6205 1591 

 

II. PREDMET DOHODY 

 

2.1 Kupujúci s predávajúcim uzatvorili dňa 15.12.2020 kúpnu zmluvu, v rámci ktorej sa predávajúci 

zaviazal dodať kupujúcemu Tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto Tovaru a kupujúci sa 

zaviazal zaplatiť za Tovar kúpnu cenu. 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na ukončení kúpnej zmluvy ku dňu podpisu tejto dohody. 

2.3 Zmluvné strany prehlasujú, že z ich strany nedošlo k žiadnemu plneniu. Zmluvné strany nemajú 

nárok na zmluvné pokuty ako ani nárok na náhradu škody. 

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu majú splnené všetky 

povinnosti a majú vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, s výnimkou 

záväzkov, ktoré z povahy veci trvajú aj po skončení zmluvy. 

 

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 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. 

3.2 Táto dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom predávajúci dostane 1 vyhotovenie a kupujúci 

2 vyhotovenia. 

3.3 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu posledného zo zmluvnej strany tejto zmluvy a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.  

 

V Spišskej Teplici dňa _______________   

 

Za a v mene Predávajúceho:     Za a v mene Kupujúceho: 

 

 

.................................................     ................................................. 


