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Dohoda o zrušenĺ zmluvy o poskytovaní verejno-prospešných sluŽieb
zo dňa 30.12.2019, úČinnej dňa 31 .12.2019

(ďalej ako ,,Dohoda") uzatvorená medzi:

uzatvorená medzi

objednávatel':

Mesto Modra
Sídlo: Dukelská 38, 900 01 Modra
tČo: oo 3o4 956
DlÓ: 2020662193
Zast.: Juraj Petrakovič, primátor mesta

(d'alej ako,,objedn ávatel")

a

Poskytovatel':

SLUŽBY MoDRA, s. r. o.
SÍdlo: Šúrska 5, 9oo 01 Modŕä
lČo: 43 8o5 426
DlČ: 2022478271
lČ opH: sK2o22478271
Zap.: v obchodnom registri okresného sÚdu Bratislava l., oddiel: Sro, vloŽka č': 48BB1/BZast.: Mgr. Art. Jakub LiŠka, MRes, konatel'spoločnosti

(d'alej ako,,Poskytovatel';)

(objednávatel'a Poskytovatel'd'alej spolu ako ,,Zmluvné straný'alebo ,'Účasŕnĺc/')

Čl.l.
Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzavrelĺ medzi sebou dňa30.12'2019 Zmluvu o poškytovanÍverejno-prospešných
sluŽieb (d'alej ako ,,ZmIL]va o poskytovanĺ verejno-prospeŠných sluŽieb"), predmetom ktorej je
záväzok Poskytovatel'a poskytovať pre objednávate|'a riadne a včas sluŽby pozostávajúce
z nasledovných oblastĺverejno-prospešných sluŽieb na územĺ mesta Modry, a to:

a) nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,
b) udrŽiavania čistoty,
c) správy a ÚdrŽby verejnej zelene,
d) zabezpečovania výstavby a ÚdrŽby a vykonávanĺa správy miestnych komunĺkáciĺ,
e) zabezpečovania výstavby a ÚdrŽby a vykonávania správy verejných priestranstiev,

mestských cintorÍnov, kultÚrnych, Športových a d'alšÍch mestských zariadení, kultÚrnych
pamĺatok, pamiatkových územÍ a pamätihodností mesta Modry,

f) iné sluŽby sÚvisiace s predmetom plnenia podl'a tejto zmluvy podl'a poŽiadaviek
objednávatel'a.

2' Zmluva o poskytovanÍ verejno-prospešných sluŽieb bola zverejnená na webovom sídĺe mesta
Modry dňa30.12.201g a účĺnnosť nadobudla dňa 31.12.2019'

3. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 30.1 1.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovanÍ verejno-
prospešných sluŽĺeb, ktorý nadobudol účinnost' dňa 12.12.2020 a dňa 0'1 '02.2022 Dodatok č. 2
k Zmluve o poskytovanĺverejno-prospeŠných sluŽieb, ktoý nadobudol účinnosť dňa 02'02.2022.
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čl' ll'
Predmet dohody

1' Predmetom tejto Dohody je dohoda Zmluvných strán na zruŠenĺ Zmluvy o poskytovanĺ verejno-
prospeŠných sluŽieb v celom rozsahu, v znení vŠetkých jej neskorŠĺch zmien a dodatkov, a to ku
dňu 31 -12-2022.

2' Zmluvné strany podpísanÍm tejto Dohody potvrdzujÚ, Že akékol'vek ich vzájomné práva a povinnosti
vyplývajúce zo Zmluvy o poskytovaní verejno-prospešných sluŽieb budú riadne vysporiadané ku
dňu zrušenia Zmluvy o poskytovaní verejno-prospešných sluŽieb. Za Íýmto Účelom si Zmluvné
stra ny zav äzujÚ poskytn út' vŠetku potreb n ú sÚči n nosť.

Čl. IlI.
Závereéné ustanovenia

1' Dohoda sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na práva a povinnosti explicitne
neupravené touto Dohodou sa vzt'ahujÚ príslušné ustanovenia platných právnych predpisov
Slovenskej republiky.

2. Dohoda je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost' nadobÚda podl'a $ 47a ods.
1 zákona č. 4011964 zb' v znení neskorŠĺch predpisov (občiansky zákonník) dňom nasledujúcim
po dnijej zverejnenia.

3. Dohodu je moŽné menit' len písomnou dohodou Zmluvných strán vyhotovenou vo forme dodatku
k tejto Dohode, ktoý bude jej neoddelitel'nou súčast'ou.

4' Zmluvné strany vyhlasujÚ' Že sÚ plne spÔsobilé na právne Úkony, ich zmluvná vol'nost' nie je
obmedzená, Že Dohodu uzavreli na základe ich slobodnej aváŽnq vÔle, Že si Dohodu prečítali a jej
ustanovenia sÚ pre nich urČite a zrozumitel'né, ako aj Že Dohoda nebola uzavretá v tiesni alebo za
nápadne nevýhodných podmĺenok, v dÔsledku Čoho ju na znak sÚhlasu vlastnoručne podpísali.

Podpisy zm|uvných strán

Mesto Modra
v'z. Juraj Petrakovič, primátor
objednávatel'

UztsY 1y19L1KAíÁ. r. o
zast': Mgr. Art. Jakub Liška, MRes, konatel'
Poskytovatel'

s.ltlZBy MODRA, s.r.o.'iĺ}':1 n1 Modra, Šorsxa s- iCO: 43 BOS 426r,.\L),-i t1,V?n2?d7gz?,,
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