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DOHODA O UKONČENí ZMLUVY

č o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších právnych predpisov, resp. podľa ustanovenia § 59 ods. 2 zákona Č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zmluva't dňa 27.07.2016,
medzi zmluvnými stranami:

1. ORGANiZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV:

Názov NATUR-PACK, a.s.
Sídlo Ružová dolina 6, Bratislava 82108

Zastúpený Ing. Vladimír Šinák
Telefón/Fax 02/333 227 22

Zapísaná v registri záujmových združení OR Okr. súdu Bratislava l, ododiel: Sa, vložka
č.3815/B

Email office@naturpack.sk
IČO 35979798

(ďalej aj ako "OZV")

2. OBEC:

Názov Oponice
Adresa 956 14 Oponice 105

Starosta/primátor Bc. Peter Marko
Osoby oprávnené k zastupovaniu

Telefón/Fax 038/5317125
Email oponice@gmail.com.oponice@oponice.sk

IČO 00310875
(spolu ďalej aj ako "Strany dohody")

Článok l.
UKONČENIE ZMLUVY

• Strany dohody sa v súlade s ustanovením článku ..12.3 Zmluvy dohodli na jej
ukončení v celom rozsahu.

• Všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy zanikajú ku dňu
podpisu tejto dohody.

• Strany dohody prehlasujú, že ku dňu podpisu tejto dohody majú splnené všetky
povinnosti a majú vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy.

• Ukončením Zmluvy vzájomnou dohodou nevznikne žiadnej zo Zmluvných strán žiadna
škoda ani iná újma.

Článok II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

• Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi Stranami
dohody.

1



• Dohoda o ukončení Zmluvy sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, v slovenskom jazyku,
pričom každá zo Strán dohody obdrží jedno jej vyhotovenie.

• Túto dohodu je možné meniť alebo doplňat výlučne na základe vzájomnej písomnej
dohody Strán dohody vo forme dodatku podpísaného obidvomi Stranami dohody.

• Strany dohody spoločne prehlasujú, že táto dohoda bola vypracovaná podľa ich
pokynov, porozumeli jej, prečítali si ju, uzatvorili ju slobodne, nie v tiesni ani v omyle a
znakom súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za OZV : Za Obec Oponice :

./
c. Peter Marko __
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