
Dohoda o skončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb, 

obsluhy, servise a údržby – peletkovej kotolne v objektoch ZŠ s MŠ 

Záriečie v znení Dodatku č. 1 

uzatvorenej v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:  

Obchodné meno:  Obec Záriečie 

Sídlo:    Záriečie 160, 020 52 Záriečie 

IČO:    00 317 962 

DIČ:    2020615652    

Bankové spojenie:  Prima banka, a.s. 

IBAN:    SK42 5600 0000 0028 0529 2003    

Štatutárny zástupca:  Peter Haluška, starosta 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Dodávateľ:   

Obchodné meno:  Púchov servis, s.r.o. 

Sídlo:    Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov 

IČO:    44 040 610 

DIČ:    2022622998 

IČ DPH:   SK2022622998 

Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN:    SK96 7500 0000 0040 2473 8905 

Zápis v registri:  Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20328/R  

Štatutárny zástupca:  Michal Kočner, konateľ spoločnosti 

 (ďalej len „dodávateľ“) 

 

Článok II 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Objednávateľ uzatvoril s dodávateľom dňa 01.10.2020 Rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb, 

obsluhe, servise a údržbe – peletkovej kotolne v objektoch ZŠ s MŠ Záriečie v znení Dodatku č. 1, ktorej 

predmetom bolo vykonávanie služby na TTZ tak, aby bola zabezpečená bezpečná, hospodárna 

a plynulá dodávka tepla. 

2. V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb, obsluhe, servise a údržbe – peletkovej kotolne v 

objektoch ZŠ s MŠ Záriečie v znení Dodatku č. 1 Čl. VI bod 2 b) táto Zmluva môže zaniknúť dohodou 



zmluvných strán. V zmysle Čl. VII bod 2 musí byť dohoda o skončení vyhotovená v písomnej forme a 

podpísaná oboma zmluvnými stranami. 

Článok III 

Predmet dohody 

 

1. Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba – peletkovej kotolne v objektoch 

ZŠ s MŠ Záriečie v znení Dodatku č. 1 zo dňa  01.10.2020 skončí dohodou zmluvných strán ku dňu 

31.12.2022. 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sú povinné vzájomne si vysporiadať svoje práva a povinnosti a všetky 

záväzky vyplývajúce zo zmluvy. 

2. Dodávateľ je povinný podľa Čl. VI bod 3 odovzdať objednávateľovi TTZ v stave 

zodpovedajúcom jeho prevádzkovému opotrebeniu. Ďalej dodávateľ odovzdá 

objednávateľovi všetku právnu a technickú dokumentáciu súvisiacu s prevádzkovaním TTZ v 

stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

4. Táto výpoveď nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 

 

 

V Púchove, dňa: 29.12.2022 

 

Obdjednávateľ:       Dodávateľ: 

 

 

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

 Peter Haluška         Michal Kočner  

 starosta obce                     konateľ spoločnosti 


