
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci 

uzatvorenej medzi: 

 

Čl. l. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Turčan – riaditeľ 
Hlavná 17, 917 00   Trnava 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
IČO: 00598135      DIČ: 2021190963 
IČC DPH:  SK 202119096  
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 

 

a 
 
Vykonávateľ: 
Bronco n.o. 
V zastúpení: Mgr. Matúš Hlinčík - riaditeľ 
Františkánska 7 
917 00 Trnava 
IČO: 45735549 
DIČ: 2023239757 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Spoločnosť je zapísaná v registri Obvodného úradu Trnava pod č. VVS / NO – 169/ 
2011 konajúca prostredníctvom: Matúš Hlinčík  
(ďalej len vykonávateľ) 
 

 
Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Objednávateľ a vykonávateľ uzatvorili dňa 31.5. 2017 v súlade s § 269 ods. 2 
Obchodného zákonníka Zmluvu o spolupráci (ďalej len zmluva). Zmluvy je 
zverejnená na webstránke objednávateľa /www.sprava.trnava.sk/ pod 
označením K – 25. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli na základe predchádzajúcich rokovaní vyššie 

uvedenú Zmluvu o spolupráci ukončiť dohodou ku dňu podpisu tejto Dohody. 
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky, ktoré boli na základe tejto 
Zmluvy poskytnuté, vykonávateľ vráti objednávateľovi  v plnom rozsahu na 



účet objednávateľa uvedený v čl. I do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto Dohody. 
 

4. Všetky ostatné vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy zanikajú 
dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. 
 

Čl. III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dohody 
v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka. 

 
 

2. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva 
rovnopisy a vykonávateľ jeden rovnopis.  

 
3. Vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 
 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že text tejto dohody prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôlu zbavenú omylov, že 
nebola táto podpísaná v tiesni, alebo za nápadne znevýhodnených podmienok 
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 

 
V Trnave, dňa 25.7.2017....................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________                                   _______________________ 
Za objednávateľa                                                           Za vykonávateľa 
Ing. Martin Turčan, riaditeľ                                             Mgr. Matúš Hlinčík, riaditeľ 
Správa kult. a športových zariadení                               Bronco, n.o. 
mesta Trnava  


