
Dohoda o ukončení zmluvy o odvádzaní splaškových vôd a úhrade nákladov za odvádzanie
splaškových vôd zo dňa 10.2.2012

uzavretej podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka (ďalej len „dohoda“)

Zmluvné strany:

Prevádzkovateľ kanalizácie:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

( ďalej len ako „prevádzkovateľ“)

Obec Malý Šariš
Obecný úrad Malý Šariš 104, 080 01 Prešov 
Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce 
00 327 441 
2020543239 
VÚB, a.s. Prešov
IBAN: SK 56 0200 0000 0000 1892 2572

Producent splaškových vôd:
Sídlo:
V zastúpení:

IČO:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Ing. Róbert Komjáti-Nagy, riaditeľ Centra podpory
Prešov na základe plnomocenstva č. p.: SL-OPS-
2021/001914-091 zo dňa 20.04.2021
00151866
Štátna pokladnica, Bratislava 
IBAN: SK4981800000007000179866

(ďalej len „producent“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

ČI. I.

Predmet dohody

1. Prevádzkovateľ a producent uzatvorili dňa 10.02.2012 Zmluvu o odvádzaní splaškových 
vôd a úhrade nákladov za odvádzanie splaškových vôd z vtedajšieho objektu - Humanitárna 
základňa, tohto času - Logistická základňa pre krízové situácie, Malý Šariš 216, 080 01 
Prešov (ďalej len „zmluva“).

2. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení zmluvy o odvádzaní splaškových vôd a úhrade 
nákladov za odvádzanie splaškových vôd dohodou ku dňu 23.8.2022.



ČI. II.
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je povinne zverejňovaná v zmysle § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 
nasledujúci po dni jej uverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

3. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre prevádzkovateľa a 
dva pre producenta.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpísaním riadne prečítali, uzatvárajú 
ju podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Malom Šariši dňa: /<ľ ■ ^ 2oZ2- V Prešove dňa: g _gg. 2022

Za prevádzkovateľa:

Mgr. Stanislav Mathia 
starosta obce

Za producenta

Ing. R' 
riaditeľ
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