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DOHODA O UKONČENÍ 

Kúpna zmluva č. 01/2021/OPKŽP-AV 
uzavretá podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Kupujúci:  Obec Kojatice 

 

Sídlo:   Kojatice 200, 082 32 Svinia   

Štatutárny zástupca: Anton Aštary 

Kontaktná osoba: Anton Aštary 

Kontakt:   051/749 95 20 

IČO:   00327263  

    DIČ:   2020543184 

IČ DPH:   neplatiteľ DPH     

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. 

 IBAN kód:  SK77 0200 0000 0000 1782 3572   

                                 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

1.2 Predávajúci:  Alfaria s.r.o. 

  

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo:   Trieda SNP 60, Košice – mestská časť Západ 040 11 

Registrácia:  OR OS Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 30507/V   

Štatutárny zástupca: Ing. Petra Šlauková 

Kontaktná osoba: Ing. Petra Šlauková     

Kontakt:   alfariasro@gmail.com     

IČO:   46781501     

DIČ:   2023584860 

IČ DPH:   neplatca  

Bankové spojenie: Fio banka a.s. 

IBAN kód:  SK12 8330 0000 0026 0030 9238   

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
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Článok II. Predmet dohody 

 

2.1 Zmluvné strany v zmysle Článku X. Kúpnej zmluvy sa dohodli na ukončení Kúpnej zmluvy č. 

01/2021/OPKŽP-AV zo dňa 09.03.2021 na dodávku tovaru písomnou dohodou z dôvodu 

vzniku nových okolností, ktoré si vyžiadali rozšírenie opisu a rozsahu predmetu zákazky.  

 

Článok III.  

Záverečné ustanovenia 

 

3.1   Zmluvné strany prehlasujú, že nemajú voči sebe žiadne vzájomné pohľadávky ani iné nesplnené  

  záväzky, a že táto dohoda ruší pôvodný záväzok bez toho, aby vznikol nový záväzok      

  ktorejkoľvek zo zmluvných strán tejto dohody. 

 

3.2   Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia dohody pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, 

 vyjadruje ich osobnú a vážnu vôľu, nemajú výhrady voči forme a obsahu dohody.  Podpisujúci 

 súčasne vyhlasujú, že na uzatvorenie tejto dohody sú oprávnené osoby uvedené  ako 

 zástupcovia v záhlaví tejto dohody, ktoré konajú za účastníka dohody v jeho mene, ktoré  na 

 znak súhlasu s touto dohodou pripájajú vlastnoručné podpisy.  

 

3.3  Dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s povahou originálu, pričom objednávateľ aj  

       poskytovateľ dostanú po jednom rovnopise. 

 

3.4  Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami s účinnosťou  

       dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47 a ods. 1 zákona č. 546/2010  

       Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení  

       neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 

 

 

V Kojaticiach, dňa 20.04.2021    V Kojaticiach, dňa 20.04.2021 

 

Za kupujúceho:      Za predávajúceho: 

 

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

                 Anton Aštary        Ing. Petra Šlauková 

         Starosta obce Kojatice                  konateľ, Alfaria s.r.o. 

 


