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DOHODA O UKONČENí Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej podl'a § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo dňa 8. júna 2017

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Reedukačné centrum Trstín

Sídlo: Trstín 335, 919 05 Trstín

Štatutárny orgán: Mgr. Miloš Blaško, riaditeľ

IČO: OO 163 317

email: trstinrc@gmail.com

tel: 033/5983113

(ďalej len IIObjednávater')

Poskytovate ľ: Larus & Lebrant, spol. s r.o.

Sídlo: Ružová 1002/12, 900 31 Stupava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán: Ing. Peter Šereš

IČO:

DIČ:

35822872

2021598194

email: larus.lebrant@centrum.sk

(ďalej len .Poskvtovatel"]

(ďalej spoločne aj ako lIstrany Dohody")

l. Ukončenie zmluvy

1. Strany Dohody sa vzájomne dohodli na ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb, uzatvorenej podľa
§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka dňa 8. júna 2017, evidovanej u objednávateľa pod č. 2017/1 (ďalej
ako IIZmluva") v celom rozsahu.

2. Všetky práva a povinnosti podľa Zmluvy zanikajú ku dňu podpisu tejto dohody.

3. Strany Dohody prehlasujú, že ku dňu podpisu tejto Dohody nemajú voči sebe žiadne nevysporiadané
povinnosti ani záväzky vyplývajúce zo Zmluvy.

4. Ukončením predmetného zmluvného vzťahu touto Dohodou nevznikla žiadnej zo strán Dohody
škoda ani iná ujma.



II. Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek námietky a doplnky k tejto Dohode je možné uzatvoriť iba písomne dodatkom, ktorý je
potvrdený písomným súhlasom obidvoch strán Dohody.

2. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami Dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

3. Táto Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží 3 rovno pisy a Poskytovateľ
obdrží 1 rovnopis.

4. Strany Dohody si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

5. Dohoda je evidovaná u Objednávateľa pod číslom: 2017/2.

V Trstíne dňa -lP cr ~~t/f-

Reed .kačné centrum
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VStupave dňa 12.09.2017

Larus & tebrant, spol. s r.o.
Ružová 1002/1-.2 __
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za Poskytovateľa
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