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Dohoda o ukončení
Zmluvy o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu L 340 E, P/202 0

zo dňa 12.2.2021

Konečný spotrebitel‘:

názov: Obec Kalná nad Hronom
IČO: 307131
DIČ: 2021218683
iČ DPH:
sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
zastúpený: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
(ďalej ako „Konečný spotrebiter)

a

Odbera tel‘:

obchodně meno: ENERGO-SK, a. s.,v likvidácii
iČo: 36565482
DIČ: 2021896008
so sídlom: Námestie Jána Pavla II. Č. 4,95050 Nitra

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sa,
vložka čís1o10244/N

konajúca prostredníctvom: JUDr. Róbert Spál, LL. M., MBA, likvidátor spoloČnosti
(ďalej ako „Odberateľ“)

(ďalej Konečný spotrebitel‘ a Odberatel‘ spolu ako „Zmluvné strany“),

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

Úvodné ustanovenia

1) Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu
Č. 340 E, P/2020 zo dňa 12.2.2021 - (ďalej spolu len ako „Zmluva“), ktorej predmetom je
preúčtovanie nákladov za spotrebu elektrickej energie a plynu spotrebovaných Konečným
spotrebitelom v odberných miestach uvedených v príiohe Č. 1 Zmluvy nameranej meracími
zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch Konečného spotrebitela v súlade s preberacím
protokolom a merajú jeho spotrebu, a to podľa podmienok dohodnutých v Zmluve.

2) Zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú.

3) Zmluvné strany dohodli, že na základe Čl. IV ods. 4.5 Zmluvy ukončia existujúci právny vzťah založený
Zmiuvou a vzáomne sa vysporiadajú za podmienok uvedených v tejto Dohode.

Il.
Predmet Dohody

1) Zmluvné strany sa dohodli, že vyššie uvedená Zmluva uzavretá medzi Konečným spotrebitel‘om a
Odberatel‘om sav plnom rozsahu končí dňom 30.06.202 1.



2) Konečný spotrebiteľ berle na vedomie, že až do skončenia Zmluvy naďalej zostáva v platnosti jeho
povinnosť uhradíť Odberateľovi preúčtovanú spotrebu elektrickej energie a plynu podľa predloženej
faktúry Odberateľa, a to spósobom dohodnutým v Čl. II Zmluvy.

„.

Záverečné ustanovenia

1) Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami.

2) Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a každá Zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

3) Akúkol‘vek zmenu alebo dodatok k tejto Dohode je možné urobíť len Po vzájomnej dohode Zmluvných
strán, a to vo forme pisomných 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 vyjadrením 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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Odberatel‘:

ENERGO-SK, a. ‚v likvi . ii
JUDr. Róbert Spál, LL. M. ~:A, likvidátor

Konečný spotrebitel‘:

Obec Kalná nad Hronom
Ing. Ladislav Éhn, starosta obce


