Dohoda o zrušení Koncesnej zmluvy
č. 570/2014
o nakladaní s majetkom mesta – prevod správy majetku pre Nadáciu pre budúcnosť – a Jövőért
Alapítvány na prevádzkovanie Cirkevného školského centra s vyučovacím jazykom maďarským
– Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont
uzavretá v súlade s ust. Zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov – Zákon
o majetku obcí, medzi:

Zmluvné strany:
Vlastník ( obstáravateľ):
so sídlom :
zastúpený :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Tel./fax :
e-mail :

Mesto Moldava nad Bodvou
Školská č. 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátorom mesta
00 324 451
2020746123
nie je platca DPH
VUB Banka a.s.
SK51 0200 0000 0000 2552 2542
SUBASKBX
055-4880212 / 055-4603221
msu@moldava.sk

(ďalej ako „obstarávateľ“)
Správca (koncesionár):
so sídlom :
zastúpený :
IČO :

Nadácia pre budúcnosť – A Jövőért Alapítvány
Budulov 35, 045 01 Moldava nad Bodvou
Ing. László Iván, správca nadácie
42 328 811

(ďalej ako „koncesionár“)
Článok I.
Predmet dohody
1.

2.

Dňa 14.09.2014 uzatvorili zmluvné strany Koncesnú zmluvu o nakladaní s majetkom mesta
– prevod správy majetku pre Nadáciu pre budúcnosť – a Jövőért Alapítvány na
prevádzkovanie Cirkevného školského centra s vyučovacím jazykom maďarským – Boldog
Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont.
Zmluvné strany sa v súlade s prijatým uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Moldava
nad Bodvou č.............zo dňa....................... a v súlade s Článkom 8 bod 8.15 Koncesnej
zmluvy dohodli na jej zrušení.

3.
4.

Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nebude od druhej strany požadovať
žiadne plnenie vyplývajúce zo zmluvy, alebo súvisiace so zmluvou. Žiadna zo strán zároveň
nebude požadovať žiadnu náhradu škody alebo iné sankcie vyplývajúce z porušenia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda je jedinou skutočnosťou, na základe ktorej
zanikne pôvodný záväzkový vzťah založený zmluvou, pričom súhlasne prehlasujú, že odo
dňa účinnosti tejto dohody sú zmluvné strany povinné vysporiadať ukončenie súdneho sporu
o určenie absolútnej neplatnosti Koncesnej zmluvy č. 570/2014, vedeného na Okresnom súde
Košice – okolie pod sp. zn. : 14C/730/2016.
Článok II.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom po dní jej zákonného zverejnenia.
Táto dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží po dvoch vyhotoveniach.
Túto dohodu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán
v písomnej forme.
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzatvárajú
ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že zodpovedá ich
skutočnej a slobodnej vôli ju podpisujú.

V Moldave nad Bodvou dňa ..............................

.....................................................
za obstarávateľa:
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

..................................................
za koncesionára:
Ing. László Ivan
správca nadácie

