
1 

 

 

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu 

 z kúpnej zmluvy č.Z201834959_Z   
(ďalej len dohoda) 

 

medzi stranami 

 

Objednávateľ: 

Obec Kojatice, so sídlom 082 32 Kojatice č. 200, IČO: 00327263, DIČ: 2020543184,                                              

zast. Anton Aštary – starosta obce  

(ďalej v texte len objednávateľ) 

a 

Dodávateľ: 

Tribiano s.r.o. so sídlom Urxova 6754/6, 080 05 Prešov, IČO: 46571019, DIČ: 2023442311 

zast. Mgr. Pavol Kokavec 

 (ďalej v texte len dodávateľ) 

 

(Objednávateľ a dodávateľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne ako „Zmluvné 

strany alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

 

Článok I. 

Predmet dohody 

 

1. Strany dohody uzavreli dňa  22.08.2018 prostredníctvom elektronického trhoviska  Kúpnu 

zmluvu č. Z201834959_Z na dodávku technológie na zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu (mobilná kompostáreň).  

 

Článok II. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Strany sa dohodli že dňom účinnosti tejto dohody odstupujú od Kúpnej zmluvy č. 

Z201834959_Z na dodávku technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu (mobilná kompostáreň), uzatvorenej 22.08.2018. 

 

2. Na zákazku, ktorá bola predmetom zmluvy č. Z201834959_Z, nie sú pridelené finančné 

prostriedky z fondov EU (z Európskych štrukturálnych a investičných fondov). 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia  

 

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. 

 

2. Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom po podpise dohody dostane 

objednávateľ 1 rovnopis a dodávateľ 1 rovnopis. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia dohody pozorne prečítali, jej obsahu 

porozumeli, táto vyjadruje ich osobnú a vážnu vôľu, nemajú výhrady voči forme a obsahu 

dohody. Podpisujúci  súčasne vyhlasujú, že na uzatvorenie tejto dohody sú oprávnené osoby 
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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.  

 

4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. 

 

 

Za objednávateľa: 28.07.2021                                  Za dodávateľa: 28.07.2021 

 

 

V Kojaticiach, dňa     V Prešove dňa  

 

 

 

 

 

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

               Anton Aštary     Mgr. Pavol Kokavec 

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


