DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY o dielo
č. 6/2002 zo dňa 30.08.2002 a všetkých jej dodatkov
medzi:
Zhotoviteľ:
GASMONTA s.r.o.
Herlianska 1070/87, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 36477613
IČ DPH: SK 2020001632
Zastúpenej: Jozef Plančár – konateľ spoločnosti
a
Objednávateľ:
Obec KVAKOVCE
IČO: 00332518
Sídlo: Kvakovce 97, 094 02 Slovenská Kajňa
Zastúpenej: Mgr. Radovan Kapraľ – starosta obce
(ďalej len účastníci Dohody)
1. Účastníci tejto dohody sa dohodli, že ku dňu účinnosti tejto dohody sa v celom rozsahu ruší
zmluva o dielo č. 6/2002 zo dňa 30.08.2002 vrátane všetkých jej dodatkov.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť okamihom jej podpisu oboma účastníkmi.
3. Táto dohoda podlieha schváleniu v obecnom zastupiteľstve obce Kvakovce, ktorá o schválení vydá
uznesenie obecného zastupiteľstva.
4. Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou, obec Kvakovce je povinná bezodkladne ju
zverejniť na svojej internetovej stránke a vydať potvrdenie o povinnom zverejnení.
5. Táto dohoda nadobúda účinnosť okamihom, ktorým budú pripísané finančné prostriedky na
bankový účet zhotoviteľa od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., a to titulom
samostatnej zmluvy medzi zhotoviteľom a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., na
základe ktorej Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odkúpi od zhotoviteľa dielo
v zmysle uvedenej zmluvy o dielo, ktoré zhotoviteľ postavil, ale neodovzdal obci Kvakovce. Presné
určenie rozsahu predmetu kúpy je stanovený v samostatnej kúpnej zmluve ako je vyššie uvedené.
6. Nadobudnutím účinnosti tejto dohody účastníci prehlasujú, že nemajú voči sebe žiadne finančné
ani iné záväzky a pohľadávky vyplývajúce z uvedenej zmluvy o dielo a všetky záväzky voči sebe
považujú sa riadne a včas vysporiadané.
7. Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dohody dostane každá zo strán 1
rovnopis.
8. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že si text tejto Dohody riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,
určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Dohody a na znak súhlasu
ju podpísali.
Vo Vranove nad Topľou, 09.05.2018

V Kvakovciach, 18.6.2018

Jozef Plančár
konateľ spoločnosti

Mgr. Radovan Kapraľ
starosta obce

