
Dohoda o ukončení platnosti 
      Zmluvy o dodávke a odbere plynu č.KOŠ-17/2020  

 
zo dňa 1.10.2020, je uzavretá medzi zmluvnými stranami: 
  
                                                                      Zmluvné strany 
 
Strana 1 :                    Charita – dom sv.Vincenta, n.o. 
Sídlo:   Košovská cesta 60/19, 971 01  Prievidza   
Zastúpený:    Milan Petráš, riaditeľ 
IČO:   45735301 
DIČ :  2021005019 
IČ DPH :  neregistrovaný 
Bankové spojenie :  Tatrabanka, a. s.,  
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK70 1100 0000 0029 2885 1485 
Kontaktná osoba :  Milan Petráš  
Telefonický kontakt :  0905 951 854 
e – mail: charitapd@gmail.com                            
Registrácia:  Zapísaný v registri Obvodného úradu v Trenčíne,  
 Oddiel: OVVS/NO/184-1/2011 
(ďalej len „Strana 1“) 
 
 
Strana 2 :    Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.  
    (v skratke SMMP, s. r. o.) 
Sídlo:    ul. T. Vansovej 24, 971 01  Prievidza 
Štatutárny zástupca:    JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti 
IČO:   36349429 
DIČ:    2022092490 
IČ DPH:    SK2022092490 
Registrácia:    v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín 
   oddiel: Sro, vložka číslo: 16228/R 
Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a. s. 
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK46 0200 0000 0037 6123 7751 
(ďalej len „Strana 2“) 
  
                                                         Článok I. 
                                                   Predmet dohody  
 
1. Strana 1 - Charita – dom sv.Vincenta, n.o., so sídlom Košovská cesta 60/19 v Prievidzi (IČO: 
45735301), uzatvorila dňa 1.10.2020 so Stranou 2 – Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., so sídlom 
ul. T. Vansovej 24 v Prievidzi (IČO: 36349429) Zmluvu o dodávke a odbere plynu č.KOŠ-17/2020, 
predmetom ktorej je pre Stranu 1. zabezpečiť dodanie plynu v objekte so súp. č. 10059 na ul. Košovská 
cesta 17 v Prievidzi od dodávateľa plynu a vykonať rozúčtovania nákladov za predmetnú dodávku plynu.  
Strana 2 sa zaviazala zabezpečený plyn odoberať za dohodnutých podmienok a zaplatiť dohodnutú cenu.  
 
2. Vzhľadom na to, že obidve zmluvné strany už nemajú záujem na platnosti tejto zmluvy, zmluvné 
strany sa zaviazali ukončiť platnosť tejto zmluvy dohodou k 31.5.2022. 
 

 



 
         
 

Článok  II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami s účinnosťou odo  
nasledujúceho po dni zverejnení tejto dohody Stranou 2. 
2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných 
strán obdrží po jednom vyhotovení. 
3. Zmluvné strany si zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom 
túto zmluvu dobrovoľne vlastnoručne podpísali. 
 
  
 V Prievidzi dňa   
 
 
 
 
  ........................................................................                          ........................................................... 
     Za Stranu  1:                                                                           Za Stranu 2:   
                 Milan Petráš                                                                       JUDr. Ján Martiček 
                      riaditeľ                                                                               konateľ 
         Charita-dom sv.Vincenta, n.o., Prievidza                                 SMMP, s.r.o., Prievidza 
 


