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DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O ODVOZE TUHÉHO 

KOMUNÁLNEHO ODPADU ZO SMETNÝCH NÁDOB  
 
uzavretá medzi účastníkmi dohody : 

 

 

 1.  Obec Veľká Lomnica 

Obecný úrad 

Tatranská 175/23 

059 52 Veľká Lomnica 

IČO :  326 666 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Peter Duda - starosta 

 

 

                                   ďalej ako „objednávateľ“ 
 

 

a 

 

 

2.    Technické služby, s.r.o. Kežmarok 

       Poľná 1 

       060 01 Kežmarok 

       IČO : 31718329  

       Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. č. 2695/P 

       Zastúpená konateľmi : Ing. Jozef Krok, Ing. Jiří Ruml 

    

                              ďalej  ako „dodávateľ služby“ 

 

 
ktorí po prehlásení, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je akýmkoľvek spôsobom 

obmedzená, uzavreli nasledovnú dohodu o ukončení Zmluvy o odvoze tuhého 

komunálneho odpadu zo smetných nádob. 

 

 

Úvodné ustanovenie 
 

Obec Veľká Lomnica na strane objednávateľa a Technické služby, s.r.o. Kežmarok, IČO: 31 

718 329, na strane dodávateľa služby uzavreli dňa 27.12.2005 zmluvu o odvoze tuhého 

komunálneho odpadu zo smetných nádob v znení neskorších zmien a v zmysle dohodnutých 

podmienok.  

 

 

Predmet dohody 
 

I.     Strany dohody prejavujú svoju slobodnú a vážnu vôľu uzatvoriť dohodu o ukončení 

platnosti a účinnosti Zmluvy o odvoze tuhého komunálneho odpadu zo smetných nádob  

medzi zmluvnými stranami  Obec Veľká Lomnica na strane objednávateľa a Technické 

služby, s.r.o. Kežmarok, na strane dodávateľa služby.   
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II.      Strany dohody sa týmto dohodli na ukončení Zmluvy o odvoze tuhého komunálneho 

odpadu zo smetných nádob, uvedenej v úvodnom ustanovení tejto dohody,  ku dňu 

01.03.2011. 

 

III.       Zmluvné strany prehlasujú, že netrvajú na platnosti a svojím vyhlásením zároveň rušia 

platnosť Vypovedania zmluvy o odvoze tuhého komunálneho odpadu zo smetných nádob zo 

dňa 28.02.2011 adresovanú objednávateľom dodávateľovi služby. Táto dohoda je platným 

ukončením doterajších vzťahov z predmetnej zmluvy.  

 

 

Záverečné ustanovenia 

 
IV.    Strany dohody si túto dohodu prečítali, je prejavom ich slobodnej vôle, s jej obsahom  

súhlasia a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

Vo Veľkej Lomnici dňa  29.03.2011 

 

 

 

 

 

 signet signet 

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

                 Obec Veľká Lomnica                                    Technické služby s.r.o. Kežmarok 

 

 


