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Dohoda o ukončení
Zmluvy o dodávke a odhere tepla č. 340 T/2020 zo dňa 12.2.2021

Odbe rater:
názov: Obec Kalná nad Hronom
IČO: 307131
DIČ: 2021218683
IČDPH: -

sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
zastúpený: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
odberné miesto: Budova L, Budovali, a bývalý učebný pavilón, (JI. Mieru 23, Kalná n. Hronom

(ďalej ako ~Odberateľ“)

a

Dodávatef:
obchodné meno: ENERGO-SK, a. s. ‚v Iikvidácii
IČO: 36565482
DIČ: 2021896008
so sídlom: Námestie Jána Pavla II. Č. 4,95050 Nitra

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sa, vložka
číslolOZ4‘t/N

konajúca prostredníctvont JUDr. Róbert Spál, LL.M., MBA, likvidátor spoloČnosti

(ďalej ako „Dodávateľ“)

(d~lej Odberateľ a Dodávatel‘ spolu ako „Zmluvné strany“),

ktorí uzatvárajú túto dohodu (ďalej len „Dohoda“) nasledovného znenia:

Úvodné ustanovenia

1) Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dodávke a odbere tepla Č. 340 T/2020 Zo dňa 12.2.2021- (d‘alej spolu
len ako „Zmluva‘3, ktorej predmetom je dodávka a odber tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej
vody z tepelného zdroja Dodávatel‘a,, ktorý sa nachádza na adrese (JI. Mieru 23, Kalná nad Hronom.

2) Zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú.
3) Zmluvné strany dohodli, že na základe Čl. Vl. ods. 2 písm. c) tejto Zmluvy ukonČia existujúci právny v‘zťah

založený Zmluvou a vzájomne sa vysporiadajú za podmienok uvedených v tejto Dohode.

II.
Predmet Dohody

1) Zmluvné strany sa dohodli, ze vyssie uvedená Zrnluva uzavretá medzi Odberatel‘om a Dodávateľom sav plnom
rozsahu ukončuje dňa 30.06.2021,

2) Odberatel‘ berle na vedomie, že až do skonČenia Zmluvy je naďalej povinný uhradiť Dodávateľovi cenu
spotrebovaného tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody vo výške a spósobom dohodnutým v Čl.
V. Zmluvy.



I“.
Záverečné ustanovenia

1) Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami.
2) Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch a každá Zmluvná strana obdrží dye vyhotovenia.
3) Akúkoľvek zmenu alebo dodatok k tejto Dohode je možné urobiť len Po vzájomnej dohode Zmluvných strán,

a to vo forme písomných postupne očíslovaných dodatkov k tejto Dohode podpísaných oboma Zmluvnými
stranami.

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dohody oboznámili, porozumeli mu, že text Dohody je jasným
a zrozumiteľným vy)adrením ich slobodne a vážne prejavenej vůle a že Dohodu neuzatvárajú v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán, čo na znak súhlasu vyjadrujú jej
vlastnoručným podpísaním.
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Odbera te I‘: Dodávatel‘:

ENERGO-SK,a ~V

JUDr. Rábe pál, LL.M., ; A likvidátor
Obec Kalná nad Hronom
Ing. Ladislav Éhn, starosta obce


