
ťrw

a

íPogfru
DoHoDA uroĺrlČrĺĺí zMIUVY o PosKYToVaĺĺí sLuŽev PRI zBERE A oDVozE ODPADU

uzatvorenej podľa 5 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(dalej len ,,Dohoda") medzi:

odovzdávajúci (pôvodca, držiteľ) odpadu (d'alej len ,,Držiteľodpadu ")
obchodné meno: obec Vígľaš
Sídlo: Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš
lčo: oo 320382
DlČ: 20 2L3 L87 6L
Prevádzkareň : Materská škola
Sídlo: Zvolenská 130/6, 962 02 Vígľaš
Kontaktná osoba: Mariana Kamenská
Tel.: +421453700310

e-mail: mariana.kamenska@viglas.net

odovzdávajúci (pôvodca, držitel') odpadu (d'alej len ,,Držitel'odpadu ")

obchodné meno: EKOBAM, s. r. o.

Sídlo: Mlynská 79129, 962 6L Dobrá Niva
lčo: sł o2o2Ĺ2
Dlč:2121558351
Spotočnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č,.420Ll/s
o Ú Zvolen reg. č. o U -ZV -oszP -202! l01 ].93 3-0034 857 / 202t
švps sn reg. č. CoLTR726zv-sK
Kontaktná osoba: Marián Babic
Tel: +421915651829
Email: ekobam@ekobam.sk

t.

Ukončenie zmluvy

Túto dohodu zmluvné strany podpisujú vzhľadom na to, že Marián Babic - EKoBAM Ruší svoje živnostenské

oprávnenie, na základe založenia spoločnosti EKoBAM, s. r. o.

1' Zmluvné strany vyhlas ujú, ževšetky povinnosti zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluyy

uzatvorenej dňa 1. septembra 2OL9 vo Vígľaši, sú splnené a vysporiadané.

2. Všetky práva a povinnosti podl'a Zmluvy, zanikajú ku dňu podpisu tejto Dohody.

3. Ukončením predmetného zmluvného vzťahu touto Dohodou nevznikla žiadnej zo strán Dohody škoda

ani ujma.

ll.
Záverečné ustanovenia

I. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Dohode je možné uzatvoriť iba písomným dodatkom, ktorý je

potvrdený písomným súhlasom obidvoch strán Dohody

2. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami Dohody
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3. Táto Dohoda sa vyhotovív dvoch rovnopisoch,, pľičom kaŹdá zo strán Dohody obdržíjeden rovnopis'

4. obe strany Dohodyvyhlasujú, že.si Dohodu riadne a pozorné prečítali' jej obsahu v plno'm'rozsahu

porozumeli, na tomtó právnop o\"",::.11"Ĺi"""ľ." dohodli a prejav icń vôte je slobodný' vážny'

zrozumiteľný a určitý. Dohoda, nebola u"tuo'ena v tiesnĺ' ani za iných nevýhodných podmienok a na

znaksúhlasusjejobsahomjuvlastnoručnepodpisujú.

Vo Vígľaši, 3t. t2.
Marián Babic
Mlynská 79/29'
962 61 Dobrá Niva
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