
D O H O D A 

o ukončení zmluvy o poskytnutí služby č. 5/2017 
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 
a o vysporiadaní vzájomných záväzkov a pohľadávok 

(ďalej v texte len „Dohoda") 

I. Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: obec Veľký Kýr 
sídlo: Námestie sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr 
zastúpená: Ing. Judita Valašková 
IČO: 00309109 
DIČ: 2020416310 
IBAN: IBAN: SK 72 5600 0000 0008 5553 2002 
SWIFT/BIC: KOMASK2X 
(ďalej ako „objednávateľ") 

A 

2. Poskytovateľ : 
Sídlo: 
Zapísaná: 

štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IBAN:: 
SWIFT/BIC: 
(ďalej ako „poskytovateľ") 

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKÚ 
Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky 
v Registri záujmových združení právnických osôb, Obvodný úrad Nitra, 
pod č-1/2012 
Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúrv 
45 737 711 
2023486465 
SK84 0900 000 0050 2489 5796 
GIBASKBX 

II. Predmet Dohody 

1. Dňa 10. 03. 2017 bola medzi Zmluvnými stranami v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 
obchodný zákonník uzatvorená Zmluva o poskytnutí služby č. 5/2017 (ďalej len „Zmluva"), ktorej predmetom 
je poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením publicity a zvyšovania informovanosti v oblasti 
odpadového hospodárstva k projektu: „Zberný dvor Veľký Kýr". 

2. Zmluvné strany sa v súlade s § 572, ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, dohodli na ukončení 
platnosti predmetnej Zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby na ktorú bola uzatvorená, a to ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tejto Dohody; naďalej sa však podľa tejto Zmluvy bude postupovať v prípade 
objednávok, ktoré boli zadané pred ukončením jej platnosti a účinnosti. 

III. Záverečné ustanovenia 

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dní jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka (z. č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov) a v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov. 



2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu podpísania tejto Dohody majú splnené všetky povinnosti a majú 
vzájomne usporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy. 

3. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane dva rovnopisy a poskytovateľ jeden 
rovnopis. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Dohoda nebola uzavretá za nevýhodných podmienok alebo v tiesni, 
že si Dohodu prečítali, jej obsahu a zneniu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju osoby oprávnené 
konať v mene Zmluvných strán podpisujú. 

Vo Veľkom Kýre, dňa 10. 05. 2017 
Za objednávateľa: 
Obec Veľký Kýr 

V Nových Zámkoch, dňa 11. 05. 2017 
Za poskytovateľa 
RRA NOVOZÁMOCKO 

Ing. Judita Valašková 
starostka obce 

Ing. Peter Pénzeš 
riaditeľ agentúry 
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