
 

DOHODA O ZRUŠENÍ ZMLUVY 

O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI UZATVORENÁ V ZMYSLE ZÁKONA § 269, ODS. 2 

OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA 513/1991 ZB.  zo dňa 18.7.2018 

(ďalej len ako „Dohoda“) 

Článok I. 

ÚČASTNÍCI DOHODY:  

Účastník č.1:  

Názov: Obec Ihľany  

Sídlo: Ihľany 94, 059 94 Ihľany  

IČO: 00326241 

DIČ: 2020697162 

Konajúci: starostom obce Jánom Turekom  

 (v ďalšom texte len „Účastník č.1“) 

   a 

Účastník č.2: 

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o.,  

Krížová Ves č. 51, 059 01  

IČO: 50515853 

DIČ:  2120354159  

Číslo účtu v tvare IBAN: SK19 0900 0000 0051 1887 0178  
(v ďalšom texte len „Účastník č.2“ a Účastník č.2 a Účastník č.1 ďalej spoločne ako „zmluvné strany") 

 

Článok  II. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 18.7.2018 Zmluvu o vzájomnej spolupráci uzatvorená v zmysle 

zákona § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.  (ďalej len ako „Zmluva“).  

 

ČL. III 

PREDMET DOHODY 

 

1. Zmluvné strany v súlade s článkom III. Trvanie zmluvy jeho bodu 2  Zmluvy, rozhodli, že  

touto Dohodou zrušujú Zmluvu o vzájomnej spolupráci uzatvorená v zmysle zákona § 269, 

ods. 2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. zo dňa 18.7.2018 v celom rozsahu . 

2.  Predmetom tejto Dohody je dohoda Zmluvných strán o zrušení Zmluvy v celom rozsahu s 

tým, že Zmluva sa zrušuje od začiatku. 

3. Zmluvné strany podpísaním tejto Dohody potvrdzujú, že akékoľvek ich vzájomné práva a 

povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy sú riadne vysporiadané.  

 

ČL. III 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Dohoda sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na práva a povinnosti 

explicitne neupravené touto Dohodou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych 

predpisov Slovenskej republiky.  

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboch zmluvných strán, účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

3. Táto Dohoda sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán 

obdrží po 1 (jednom) vyhotovení Dohody.  

4. Dohodu je možné meniť len písomnou dohodou Zmluvných strán vyhotovenou vo forme 

dodatku k Dohode, ktorý bude jej neoddeliteľnou súčasťou.  



5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo 

sťažilo naplnenie predmetu tejto Dohody, ako aj že budú riadne a včas plniť všetky 

povinnosti uložené im touto Dohodou.  

6. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto Dohody ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným 

alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto 

Dohody, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť 

neplatné alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie 

je obmedzená, že Dohodu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dohodu 

prečítali a jej ustanovenia sú pre nich určité a zrozumiteľné, ako aj že Dohoda nebola 

uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ju na znak 

súhlasu vlastnoručne podpísali. 

 
Za Účastníka č.1:  

       

 

V Ihľanoch, dňa 25.7.2019                                                    .....................................              

                                                                                                   Ján Turek, starosta Obce Ihľany, v.r.                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Za Účastníka č.2: 

  

 

V Ihľanoch, dňa 25.7.2019.                           .....................................       

                                                                        Mgr. Igor André, predseda, v.r.  

 
 

 

 

 


