
Dohoda o ukončení  
Zmluvy o zabezpečení separovaného zberu č. 6/08  

zo dňa 17.01.2008 
uzatvorená podľa  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších právnych predpisov  
 

I. Zmluvné strany 
 

Zberová spoločnosť 
Názov: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 
Sídlo: Družstevná 1, 031 01  Liptovský Mikuláš 
Zastúpený: Ing. Dušan Grešo, riaditeľ 
IČO: 00 1483 636 
IČ DPH: SK2020427761 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš 
Číslo účtu IBAN: SK38 5600 0000 0081 0915 1001 
E-mail: sekretariat@vpslm.sk 
Telefónne číslo: 044/5476522 

 
a 

 
Obec:                                                    
Názov: Obec Malužiná, Obecný úrad Malužiná    
Sídlo:   Malužiná 53,  032 34 Malužiná   
Zastúpený: Ing. Břetislav Chytil, starosta obce 
IČO: 00315621  

       DIČ:   2020581585     
Kontakt :   044/529 22 21       

      E-mail: obecmaluzina@stonline.sk   
 

 
II. Predmet dohody 

 
Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Článku V. Zánik zmluvy dohodli na ukončení Zmluvy 

o zabezpečení separovaného zberu č. 6/08 (ďalej len „Zmluva“) zo dňa 17.01.2008 uzatvorenej a 
následných dodatkov, ktorej predmetom je vývoz a zhodnotenie odpadu od pôvodcu, a to ku dňu 
31.01.2020.                                              

 

III. Podmienky dohody 

Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky nároky z titulu Zmluvy budú vysporiadané najneskôr ku dňu 

31.01.2020  a nebudú si voči sebe uplatňovať žiadne ďalšie nároky z titulu predmetnej zmluvy.  
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IV. Záverečné ustanovenia 

 
1. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu jej písomného vyhotovenia obidvomi 

zmluvnými stranami. 
 

2. Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej 
stránke zhotoviteľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov. 
 

3. Dohoda je uzatvorená v štyroch rovnopisoch, dva exempláre pre každú zmluvnú stranu. 

4. Akákoľvek zmena alebo doplnok k tejto dohode môže byť urobený len v písomnej forme po 

odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany uzatvorili túto dohodu slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli, a vyhlasujú, 

že nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 6.2.2020 
 
 
        Signed                                                                                          Signed 
.......................................         ......................................... 
  Ing. Dušan Grešo                 Ing. Břetislav Chytil     
       riaditeľ VPS        starosta obce  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


