
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproé, Skolská 2, 044 24 Poproč
y

Sp.zn.:S-193/2016

Z ápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
26.2.2016 na webovom sídle obce Poproč:

v

dohodu sp. zn. S-193/2016

uzatvorenú dňa 25.1.2016

úcinná odo dňa:27.2.2016

zmluvné strany :

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424PoproČ
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Veronika Horváthová BIA

bytom Nová 11, 044 24 Poproč

zastúpená Veronikou Horváthovou

Predmet dohody:

ukončenie Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 30.1.2015 na nákup čistiacich
a hygienických potrieb

V PoproČi, dňa 26.2.2016
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zamestaanec obce poverený zverejňovaním
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DOHODA O ZÁNIKU

Rámcovej kúpnej zmluvy
zo dňa 30. januára 2015

uzatvorenej podl'a §409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov medzi

nastranejednej:

Názov: Obec Poproc
Sídlo: Školská 2, 044 24 Poproč
Zastúpený: Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Císlo účtu: 0404770001/5600
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

y

ICO: 00 324 639
v

DIC: 2020746189

ďalej len kupujúci

anastranedruhej:

Názov: Veronika Horváthová - BIA
Sídlo: Nová 11,044 24 Poproč
Zastúpený: Veronikou Horváthovou
Bankové spojenie: Poštová banka a.s.
v

Císlo úctu: 20545171/6500
v

ICO: 40439810
v

DIC: 1020032673

ďalej len predávajúc

Predmetom tejto Dohody je zánik Rámcovej kúpnej zmluvy uzavretej medzi vyššie
uvedenými zmluvnými stranami zo dňa 30.01.2015. Predmetom tejto zmluvy bola dodávka
tovaru - čistiacich a hygienických potrieb podľa cenníka, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy a to v množstve definovanom Jednotlivými písomnými, telefonickými, faxovými
alebo e mailovými objednávkami kupujúceho.

Rámcová kúpna zmluva uzavretá medzi vyššie uvedenými zmluvnými sfa-ananú zo dňa
30.01.2015 zanikne v zmysle článku VI. Doba platnosti rámcovej kúpnej zmluvy bodu 2. a.)
písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu 31.01.2016.

Zmluvné strany sa zaväzujú vysporiadať si vzájomné záväzky a pohľadávky, ktoré
vznikli z predmetného zmluvného vzťahu, najneskôr do 31.01.2016.



Táto Dohoda ozániku nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na web stránke obce.

Táto Dohoda o zániku Rámcovej kúpnej zmluvy je vyhotovená v dvoch exemplároch,
po jednom pre každú zo zmluvných strán.

VPoproči, dna25.01.2016 VPoproči, dna25.01.2016
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