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Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu 
uzavretého podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

medzi 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Základná škola s materskou školou Michala Rešetku 
Horná Súča č. 242 

Sídlo: Horná Súča č. 242, 913 33 Horná Súča 

IČO: 36125881 

Zastúpený: Mgr. Vojtech Laurinec, riaditeľ 

  

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 

a 

Poskytovateľ: 

Obchodné meno: getton s.r.o. 
Sídlo: Prejtská 63/66, Dubnica nad Váhom 
IČO: 53491572 
DIČ: 2121394297 
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 
Číslo účtu IBAN SK50 8330 0000 0021 0192 0323 
Zastúpený: Ing. Igor Loduha, konateľ 
Poskytovateľ nie je platcom DPH. 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 
 
 

1 Účel a predmet dohody 

1.1 Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli na ukončení zmluvného vzťahu zo dňa 30.8.2022 a to k 
31.10.2022. Objednávateľ prehlasuje, že povinnosti Poskytovateľa sú ku dňu podpisu tejto dohody  naplnené. 

1.2 Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi poslednú faktúru, ktorú doručí 
Poskytovateľ v súlade s ustanovením bodu 4.3 zmluvy, v lehote ustanovenej Zmluvou. 

 
 
 

2 Platnosť a účinnosť dohody 

2.1 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 
 

3 Záverečné ustanovenia 

3.1 Táto dohoda sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na práva a povinnosti 
osobitne neupravené touto dohodou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. 

3.2 Táto dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú 
stranu. 
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3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dohody riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 
účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, dohoda nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené 
na podpis dohody a na znak súhlasu dohodu podpisujú. 

 
 

V Hornej Súči dňa 27.10.2022 
 

 
Objednávateľ: Poskytovateľ: 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Vojtech Laurinec 
riaditeľ školy 

 
 
 
 
 
 
 Ing. Igor Loduha 
 konateľ 

  


