
Dohoda o ukončení 

Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 322 T /2011 zo dňa 8.12.2011 

Odberateľ: 
názov: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
sídlo: 
zastúpený: 
odberné miesto: 

(ďalej ako „Odberatel"') 

a 

Dodávateľ: 
obchodné meno: 

IČO: 
DIČ: 
so sídlom: 

konajúca prostredníctvom: 

( ďalej ako „Dodáva tel"') 

"MÔJ DOMOV" Zariadenie sociálnych služieb v Topoľčanoch 
42118727 
2022567723 

P.O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 
Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 
Budova domova, pare. č. 2970/2, Slnečná 734/108, Prašice 

ENERGO-SK, a. s. , v likvidácii 

36 565 482 
2021896008 
Námestie Jána Pavla II. č. 4, 950 50 Nitra 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sa, vložka 
číslo10244/N 
JUDr. Róbert Spál, LL.M., MBA, likvidátor spoločnosti 

(ďalej Odberateľ a Dodávateľ spolu ako „Zmluvné strany"), 

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

1. 

Úvodné ustanovenia 

1) Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 322 T/2011 zo dňa 8.12.2011 - (ďalej
spolu len ako „Zmluva"), ktorej predmetom je dodávka a odber tepla na vykurovanie a prípravu teplej
úžitkovej vody z tepelného zdroja Dodávateľa, ktorý má Dodávateľ v správe na základe Zmluvy o výkone
správy č. 89/2005 uzatvorenej s Nitrianskym samosprávnym krajom, IČO: 37 861 298, so sídlom
Rázusova 2A, 949 01 Nitra (ďalej ako „NSK") ako vlastníkom nehnuteľnosti, ktorý sa nachádza na adrese
Slnečná 734/108, Prašice.

2) Zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú.
3) Zmluvné strany dohodli, že na základe čl. VII. ods. 2 písm. c) tejto Zmluvy ukončia existujúci právny vzťah

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

II. 
Predmet Dohody 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že vyššie uvedená Zmluva uzavretá medzi Odberateľom a Dodávatelbm sa
v plnom rozsahu ukončuje dňa 30.06.2021.



2) Odberateľ berie na vedomie, že až do skončenia Zmluvy je naďalej povinný uhradiť Dodávatelovi cenu
spotrebovaného tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody vo výške a spôsobom dohodnutým
v čl. V. Zmluvy. 

III. 

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 dve 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 vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle a že Dohodu neuzatvárajú v tiesni ani za
nápadn·e nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán, čo na znak súhlasu vyjadrujú jej

. vlastnoručným podpísaním.

2 3 -06- 1UZ1 
v ........................... ,dňa _____ _ 

Odberateľ: 

"MÔJ DOMOV" Zariadenie sociálnych služieb v Topoľčanoch 
Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 

V Nitre, dňa 16.6.2021 

Dodávateľ: 

-=.L_;=> l� ENERGO-SK, a. s. v likv�i
JUDr. Róbert Spál, LL.M., MBA likvidátor 
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