DOHODA O ZRUŠENÍ ZMLUVY O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE
Budúci kupujúci:
Obec Hájske
sídlo
IČO
DIČ
bank. spojenie
číslo účtu
IBAN
SWIFT
zastúpená

: Hájske 410, 951 33 Hájske
: 00307947
: 2021252717
: Prima banka Slovensko, a.s.
: 919678001
: SK83 5600 0000 0009 1967 8001
: KOMASK2X
: Jaroslavom Bennárom, starostom obce Hájske
(ďalej len „budúci kupujúci“)

a
Budúci predávajúci:
Rafix s. r. o.
sídlo
: Zámocká 22, 811 01 Bratislava
IČO
: 44 504 501
DIČ
: 2022720051
IČ DPH
: SK2022720051
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu : Bratislava I
oddiel
: Sro
vložka číslo
: 55621/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Jozef Šmátrala, konateľ
(ďalej len „budúci predávajúci“)
sa dohodli na tejto dohode o zrušení o zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
(ďalej len „dohoda“ v príslušnom gramatickom tvare):
Článok I.
Východiská dohody
1. Medzi prenajímateľom a nájomcom bola dňa 18.02.2019 uzavretá zmluva o budúcej kúpnej zmluve č.
4/2019, ktorej kópia tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom
tvare).
2. Zmluvné strany majú záujem o zrušení zmluvy a za týmto účelom uzatvárajú túto dohodu.
Článok II.
Predmet dohody
1. Predmetom tejto dohody je zrušenie zmluvy, a to bez toho, aby vznikol nový záväzok.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa zrušuje ku dňu uzatvorenia tejto dohody.

1

3. Zmluvné strany podpisom tejto dohody výslovne prehlasujú, že všetky vzájomné práva a záväzky plynúce
zo zmluvy majú medzi sebou vyporiadané.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre budúceho
kupujúceho a jeden pre budúceho prenajímateľa.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dohodu si prečítali, jej
obsahu rozumejú a na znak súhlasu dohodu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

V ..................... dňa ..........................

V ..................... dňa ..........................

Obec Hájske
Jaroslav Bennár, starosta

Rafix s. r. o.
Ing. Jozef Šmátrala, konateľ

budúci kupujúci

budúci predávajúci
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