
 
 
 
 
 
 
 

 

DOHODA 
o ukončení Zmluvy o užívaní verejného priestranstva zo dňa 16. novembra 2005 

(ďalej len „Dohoda") 

uzatvorená medzi: 
 
 

 
obchodné meno:  ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 
sídlo:  Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava  
IČO:  31 355 161 
štatutárny orgán:  Ing. Juraj Hirner, konateľ spoločnosti a riaditeľ podnikateľskej oblasti pozemné 

a inžinierske staviteľstvo CZ/SK 
Ing. Milan Truhan, prokurista spoločnosti 

 
registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 

5475/B

 
(ďalej len „ZIPP Bratislava") 
 
a 
 
obchodné meno:  Obec Dunajská Lužná 

sídlo:  Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná 
IČO:  00 400 009 
štatutárny orgán:  Štefan Jurčík  

starosta obce 

 (ďalej len „Obec") 

(ďalej tiež individuálne „Zmluvná strana", spoločne „Zmluvné strany") 

PREAMBULA 

NAKOĽKO spoločnosť ZIPP Bratislava a Obec uzatvorili dňa 16. novembra 2005 Zmluvu o 
užívaní priestranstva, ktorej predmetom je umiestnenie informačnej tabule na pozemku vo 
vlastníctve Obce (ďalej len „Zmluva"); 

NAKOĽKO Zmluvné strany majú vôľu ukončiť platnosť Zmluvy 

dohodou; DOHODLI SA Zmluvné strany na nasledovnom znení 

tejto Dohody: 

Článok I  

Predmet dohody 

1.1 Spoločnosť ZIPP Bratislava a Obec sa dohodli, že platnosť Zmluvy končí dňa 28. februára 2011. 
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1.2  Zmluvné strany sa dohodli, že Obec vystaví spoločnosti ZIPP Bratislava faktúru na cenu za služby 
poskytnuté v zmysle Zmluvy za mesiac január a február 2011 do 30 dní odo dňa podpisu tejto 
Dohody so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia spoločnosti ZIPP Bratislava. 

Článok II  

Záverečné ustanovenia 

2.1 Na vzťahy vyslovene neupravené v tejto Dohode sa vzťahujú právne predpisy platné na území 
Slovenskej republiky. 

2.2 Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. 

2.3 Dopĺňať alebo meniť obsah tejto Dohody je možné len na základe dohody Zmluvných strán  
formou písomného dodatku. 

2.4 Táto Dohoda je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom po jej podpise obdrží každá zo Zmluvných 
strán 2 vyhotovenia. 

2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, Dohodu uzatvárajú 
slobodne a vážne, obsah Dohody je dostatočne určitý a zrozumiteľný. 

2.6 Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Dohody ju podpisujú. 

V Bratislave, dňa 28. februára 2011  

Za ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.: 
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