
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodaní tovarov uzatvorenej 
podľa 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách 
v rámci obce Príbelce 

 

 

Objednávateľ:   Obec Príbelce 
Sídlo:     Príbelce 234, 991 25 Príbelce 
IČO:    00319520 
DIČ:    2021243224 
Zastúpenie:   Ing. Tibor Čierny, starosta obce 
 

(ďalej len „účastník 1“) 

 

Zhotoviteľ:   NITRANET, s.r.o. 

Adresa:    Hornočermánska 55 949 01 Nitra  

V zastúpení:    Mgr. Slavomír Turčáni - konateľ 

IČO:     36534633  

DIČ:     2021509545 

 
(ďalej len „účastník 2“) 

 

(účastník 1 a účastník 2 spolu ako „účastníci dohody“ a každý samostatne aj ako „účastník dohody“) 

 

sa dohodli na tejto Dohode o ukončení zmluvy (ďalej len „dohoda“) v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok: 

 

Článok I. 

Predmet dohody 

1. Účastníci dohody uzatvorili dňa 14.08.2020 Zmluvu o dodaní tovarov, predmetom ktorej bolo 
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Príbelce. 
 

2. Účastníci dohody sa dohodli na ukončení zmluvy o dodaní tovaru, pričom ani jedna zo zmluvných 
strán si nebude uplatňovať plnenia vyplývajúce zo zmluvy o dodaní tovaru.  

 



Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý účastník dohody obdrží jeden (1) rovnopis. 
 

2. Účastníci dohody vzali na vedomie, že táto dohoda nadobudne právoplatnosť dňom podpisu oboch 
účastníkov dohody. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto 
dohody na webovom sídle obce Príbelce. Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou  podľa 
§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 
3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali a potvrdzujú, že dohoda je zrozumiteľná, 

určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

V obci Príbelce 01.10.2021  

 

 

 

Účastník 1:                                                                                                    Účastník 2: 

 

 

 

_______________________                                                                       _______________________ 

Ing. Tibor Čierny                                Mrg. Slavomír Turčáni 

Starosta obce Príbelce                                                                                                    NITRANET, s.r.o. 


