
DOHODA  O UKONCENI

DOHODY  O SPOLUPRÁCI
uzah.rorená  medzi  nas7edovnými  zmluvnými  strayiami:

Objednávatel":

Obchodné  meno:

Právna  forma:

Sídlo:

IČO:
Zapísaný:

Zastúpený:

Zhotovitel":

Obchodné  meno:

Právna  forma:

Sídlo:

IČO:
DIČ:
Zapísaný:

Zastúpený:

Dobrý  dom,  n. o.

Nezisková  organizácia  poskytujúca  všeobecne

prospešné  služby

Karpatská  3112/24, 811 05 Bratislava-Staré  Mesto
53266064

Okresný  úrad Bratislava  č. OVVS-107790/553/2020-NO
Mgr.  Petra  Balážová,  riaditel"ka

(d'alej len,Objednávate7")

a

Občianske  združenie  STOPA  Slovensko

Občianske  združenie,  odborová  organizácia  a

organizácia  zamestnávatďov

Pražská 4528/33, 811 04 Bratislava-Staré  Mesto
42446341

2120113457

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky č. VVS/I-
900/90-45895
Mgr.  Pavol  Sabela,  predseda

(d'a1ej len,Zhotovite{")

(Objednávatera Zliotoviterd'alej spo1očne aj ako,zm{uzmé  strarxy")

PREAMBULA

S OHEADOM  NA  SKUTOČNOSŤ,  ŽE

Zmluvné  strany  uzatvorili  dňa 26.04.2022 Dohodu  o spolupráci  v zmysle ustanovenia  9 269
ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka  v znení neskorších  právnych  predpisov

(ďalej  ako,,Zmluva");

Zmluvné  strany  d'alej  nemajú  záujem  na  ďalšom  pokračovaní  tohto  zmluvného  vzťahu;

Zmluvné  strany dospeli  k dohode  oMadom  podmienok  ukončenia  predmetnej  Zmluvy;

PO ZVÁžENí VYŠšIE UVEDENÝCH SKUTOČNOSTí, zmluvné  strany uzatvárajú  túto Dohodu

o ukončení  Zmluvy  (d'alej ako,Dohoda")  v nasledovnom  znení:

Článok  I

Predmet  Dohody

1.1. Zmluvné  strany sa v zmysle článku  V bod 5.2 písm. b) Zmluvy  dohodli  na  ukončenď

Zmluvy  v celom  jej rozsahu  s účinnosťou  ku  dňu  22.09.2022.



1.2.  Zrnhivné  strany  týmto  deklarujú  a ich oprávnení  zástupcovia  svojimi  podpismi  na  tejto

Dohode  potvrdzujú,  že ku dňu podpisu  tejto Dohody  neevidujú  žiadne  vzájomné

nevysporiadané  pohl"adávky  alebo záväzky  v Súvislosti  s ukončením  Zmluvy,  pričom

ku driu ukončenia  Zmluvy  považujú  všetky  svoje práva a povinnosti  vzniknuté  na

základe  Zmluvy  za  vysporiadané.

Článok  II

Záverečné  ustanovenia

2.1. Táto Dol"ioda nadobúda  platnosť  dňom  jej podpísania  obidvoma  zmluvnými  stranarni

a účinnosť  dňom  nasledujúcim  po dni  jej prvého  zverejnenia  v zmysle @ 47a ods. 1

Občianskeho zákonníka v spojem s 0 5a ods. 6, 9 a 13 zákona č. 211/2000  Z. z, o
slobodnom  príshipe  k informáciám  a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v znení

neskorších  predpisov.  Objednávatď  je povinný  túto Dohodu  zverejňovať  nepretržite

počas obdobia  stanoveného  !3 5a ods. 14 zákona  č. 211/2000  Z. z. v znerí  neskorších
predpisov.

2.2. Dohoda  je vyhotovená  v dvoch  (2) rovnopisoch,  pričom  každá  zmluvná  strana  obdrží
jedno  (1) vyhotovenie.

2.3. Akékorvek  zmeny  a/alebo  doplnenia  tejto Dohody  musia  byť  uskutočnené  vo  forme
písomných  dodatkov  podpísaných  obidvoma  zmluvnými  stranarni,  inak  sú  neplatné,

2.4. Zmluvné  strany si Dohodu  prečítali,  jej obsahu porozumeli  a na znak súhlasu  s jej

zne  ju slobodne,  vážne, nie v tiesni ani za nápadne  nevýhodných  podrnienok
podpísali.

V  Bratislave,  óa  "...:.!9.:.... 2022 V  Bratislave,  dňet..'r.:.'!Y'..:.. 2022

Objednávatel": Zhotovitel":

ffll
Dobrý  dom,  n. o.

Mgr,  Petra  Balážová

riaditďka

Občianske  združenie  STOPA  Slovensko

Mgr.  Pavol  Sabela

predseda

nC)BR'Í'

nom

Dobrý dom, n. o.

Kaípatská 3112/24

81 í 05 Braíislava-Síaré Mesio

IČO: 53 266 064

ôZ STôPA Sfo'.íenskío
Pražská 33, 811 04 Bratisl:ava

íčo: <:>'2:ía::í,4ÄíA3, gzi"':oÍ:u:iqs'y
e endii'íg home!essness  e


