DOHODA O UKONČENÍ PRÍKAZNEJ ZMLUVY č. 02/2019
uzatvorenej podľa § 724 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako výsledok postupu
zadávania zákazky s nízkou hodnotou uskutočneného v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len ako „dohoda“)
Príkazca:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Štatutárny orgán:
(ďalej len ako „príkazca“)

Krajská organizácia cestovného ruchu: Severovýchod Slovenska
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
42238536
2023655832
neplatca DPH
Prima banka Slovensko, a. s.
SK16 5600 0000 0025 2300 2004
Michal Sýkora, predseda

a
Príkazník nepodnikateľ:
prof. Peter Zubko
Adresa trvalého pobytu:
Nižný Hrabovec 267, 094 21 Nižný Hrabovec (korešpondenčná adresa)
Dátum narodenia:
5. 10. 1972
Rodné číslo:
721005/9648
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SK96 0200 0000 0019 5744 1632
(ďalej len ako „príkazník“)
(príkazca a príkazník ďalej len ako „zmluvné strany“)

1.

1.
2.

1.

2.
3.

I.
Úvodné ustanovenia
Príkazca a príkazník uzatvorili Príkaznú zmluvu č. 2/2019 zo dňa 15. 1. 2019 (ďalej len ako „Príkazná
zmluva“), predmetom ktorej je záväzok príkazníka ako koordinátora pre cestovný ruch vykonať pre
príkazcu všetky činnosti uvedené v Prílohe č. 1 Príkaznej zmluvy. Príkazná zmluva je uzatvorená na dobu
určitú, a to do 30.06.2019.
II.
Predmet dohody
Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Príkaznej zmluvy ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody.
Zmluvné strany podpisom tejto dohody prehlasujú, že všetky záväzky a povinnosti príkazcu voči
príkazníkovi a nároky príkazníka vyplývajúce z uzatvorenej Príkaznej zmluvy sú medzi zmluvnými stranami
vysporiadané.
III.
Záverečné ustanovenia
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s
§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Príkazca zverejňuje dohodu na svojom webovom sídle.
Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po 1 pre každú zmluvnú stranu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich
skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo
jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Prešove, dňa 14. 3. 2019
_____________________________
Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska
Michal Sýkora, predseda

V .........................., dňa 5. 3. 2019
______________________________
prof. Peter Zubko

Strana 1 z 1

