DOHODA
o ukončení Zmluvy na výkon činnosti pri obstaraní územnoplánovacej
dokumentácie č. 1/2017, v znení dodatku č. 1
(ďalej len „Dohoda“)
uzavretá medzi:
ZMLUVNÉ STRANY:
1. Obstarávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom
Štatutárny zástupca: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
Oprávnená osoba vo veciach zmluvných: Mgr. et Mgr. Peter Wolf – primátor mesta
Oprávnená osoba vo veciach technických: Ing. Silvia Kiačiková – prednostka MsÚ
IČO: 00 31 72 09
DIČ: 2021339276
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:

Prima banka Slovensko a.s.
4405033001/5600
SK03 5600 0000 0044 0503 3001
KOMASK2X

Telefón:
E-mail:

00421424455738
primator@dubnica.eu

(ďalej len „obstarávateľ“)
a
2. Poskytovateľ: Ing. Jozef Čupák
Centrum II. 1760/69
018 41 Dubnica nad Váhom
Zápis v ŽR: zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, číslo
živnostenského registra: 302-2961
Zastúpený: Ing. Jozef Čupák
IČO: 17 778 166
DIČ: 1022010099
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:

Poštová banka, a. s., Bratislava
000000-0094699245 / 6500
SK8565000000000094699245
POBNSKBAXXX

Telefón:
E-mail:

+0421905546930
jozefcupak@centrum.sk

(ďalej len „poskytovateľ“)
Obstarávateľ a poskytovateľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“.
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Článok I.
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10. 04. 2017 Zmluvu na výkon činnosti pri obstaraní
územnoplánovacej dokumentácie č. 1/2017. Dňa 20. 12. 2019 zmluvné strany uzatvorili
Dodatok č. 1 k zmluve. (ďalej len „zmluva“)

2.

Týmto sa vzájomne obe zmluvné strany dohodli na ukončení predmetnej zmluvy, vrátane
jej dodatku s účinnosťou ku dňu 20. 11. 2020.

3.

Zmluvné strany podpisom tejto Dohody zhodne vyhlasujú, že ku dňu 20. 11. 2020 sú ich
vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z predmetnej zmluvy v plnom rozsahu
vysporiadané, a to najmä vzájomné nároky vyplývajúce z uvedenej zmluvy.

4.

Poskytovateľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Dohody vrátil všetky doklady
a písomnosti jemu zverené zo strany Obstarávateľa v súvislosti s poskytovaním činnosti
podľa zmluvy.
Článok II.

1.

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom 20.11.2020.

2.

Táto Dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.

Táto Dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jeden rovnopis.

4.

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Dohody je možné vykonávať výlučne písomnou formou,
po vzájomnej dohode zmluvných strán.

5.

Pre prípad, že niektoré z ustanovení tejto Dohody je alebo sa v budúcnosti stane z
akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť ostatných
ustanovení tejto Dohody nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo neúčinného
ustanovenia bude platiť primeraná úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného
právneho poriadku čo najviac približuje účelu zrejme sledovanému touto Dohodou.

6.

Zmluvné strany svojimi podpismi na tejto Dohode potvrdzujú, že sa so všetkými
ustanoveniami tejto Dohody riadne oboznámili, tieto sú im jasné a zrozumiteľné, pričom
vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu upraviť vzájomné vzťahy dohodnutým spôsobom
zbavenú akýchkoľvek omylov, zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je žiadnym spôsobom
obmedzená a Dohoda nie je uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok
a na znak súhlasu s jej znením a právnymi účinkami z nej vyplývajúcimi ju vlastnoručne
podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa 1.10.2020

.......................................................
Mesto Dubnica nad Váhom
Mgr. et Mgr. Peter Wolf
Primátor mesta Dubnica nad Váhom

..........................................................
Ing. Jozef Čupák
Poskytovateľ
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