DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. B-03/2011
(ďalej len „Dohoda“)
medzi účastníkmi:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené Ing.
Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora na základe rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych dokumentov, IČO: 00603481, DIČ: 2020372596,
bankové spojenie Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK72 7500 0000 0000 2582 7813, SWIFT:CEKOSB,
telefónne číslo: +421259356148, e-mail:zivotneprostredie@bratislava.sk
(ďalen len „Hlavné mesto“)
a
TextilEco, a.s., Organizačná zložka, so sídlom Tolstého 5, 811 06 Bratislava, IČO: 44 882 033, korešpondečná adresa:
TextilEco, a.s., Dřevařská 1418/17, 680 01 Boskovice, Česká republika, zastúpená Anna Smolíčková, vedúca
organizačnej zložky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 1743/B, DIČ:
4020253908 , telefónne číslo: +421 917417478, +420 516411765, e-mail: info@textileco.as, alespeka@textileco.as,
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK60 7500 0000 0040 1122 7647, SWIFT: CEKOSKBX
(ďalej len „oprávnená osoba“)
(Hlavné mesto a oprávnená osoba ďalej aj ako „účastníci Dohody“)
ČLÁNOK I
ÚVODNÉ USTANOVENIE
(1)

Účastníci Dohody uzatvorili dňa 18.03.2011 Zmluvu č. B-03/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je úprava práv a povinností
účastníkov Dohody pri nakladaní so zložkami komunálneho odpadu vzniknutými, zozbieranými na území
Hlavného mesta a bližšie vymedzenými v Zmluve.

ČLÁNOK II
PREDMET DOHODY
(1)

Účastníci Dohody sa dohodli na ukončení platnosti Zmluvy a jej zrušení ku dňu podpísania Dohody.

(2)

Účastníci Dohody sa dohodli, že dňom uzavretia tejto Dohody oprávnenej osobe zaniká právo nakladať so
zložkami komunálneho odpadu na území Hlavného mesta, ktoré tvorili predmet Zmluvy.
ČLÁNOK III
VYSPORIADANIE ZÁVÄZKOV

(1)

Účastníci Dohody vyhlasujú, že nemajú žiadne vzájomné záväzky a pohľadávky zo Zmluvy ku dňu uzavretia tejto
Dohody.

(2)

Účastníci Dohody sa dohodli, že Hlavné mesto má nárok na náhradu škody aj po zániku Zmluvy v prípade, ak
Hlavnému mestu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uloží sankciu z dôvodu porušenia povinností
vyplývajúcich z platných právnych predpisov súvisiacich s nakladaním s komunálnym odpadom v rozsahu
predmetu Zmluvy, pričom porušenie týchto povinností bude mať priamu súvislosť s konaním oprávnenej osoby.

ČLÁNOK IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1)

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma účastníkmi Dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.

(2)

Táto Dohoda je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu v slovenskom jazyku, z toho dve (2)
vyhotovenia obdrží oprávnená osoba a tri (3) vyhotovenia obdrží Hlavné mesto.

(3)

Účastníci Dohody vyhlasujú, že Dohodu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.
V Bratislave, dňa _____

V Bratislave, dňa _____

__________________________

__________________________

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčka primátora

TextilEco, a.s., Organizačná zložka
Anna Smolíčková
Vedúca organizačnej zložky

