
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 02/03/2021   

v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) 

 

Čl. 1.  Zmluvné strany  
 

Objednávateľ    

   

Obec Hrochoť  

Sídlo         Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť 

Štatutárny orgán    Bc. Marian Mazúch, starosta obce  

IČO         00313475 

DIČ         2021115855 

Telefón        0907 813 897  

Bankové spojenie     Prima Banka, a.s.   

Číslo účtu                              SK47 5600 0000 0012 0261 3002 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  Bc. Marian Mazúch, starosta obce 

 

(ďalej len „objednávateľ“)  

a  

  

  

Zhotoviteľ       STAVPOČ s.r.o.   

Sídlo         Vojenské 812, 029 01 Námestovo 

Štatutárny orgán    Ing. František Jendroľ, konateľ 

Ing. Dominik Jendroľ, konateľ  

IČO         44 033 087 

DIČ         2022568449 

Telefón        043/552 45 00 

Bankové spojenie     VÚB a.s.    

Číslo účtu                              SK86 0200 0000 0024 1154 2559 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  Ing. František Jendroľ, konateľ 

                                                                        Ing. Dominik Jendroľ, konateľ 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

  

Čl. 2.  Úvodné ustanovenia  
 

2.1  Zmluvné strany  uzavreli dňa 17.03.2021  Zmluvu o dielo  č. 02/03/2021 ( ďalej len „Zmluva o dielo “), 

predmetom ktorej je zhotovenie stavby: „Materská škola Hrochoť“  v zmysle prílohy č. 1. 

2.2  Z dôvodu nedostatočnej súčinnosti osoby zabezpečujúcej verejné obstarávanie, ktorá mala po ukončení 

verejného obstarávania poskytnúť všetky dokumenty pre vykonanie ex post kontroly verejného 

obstarávania od poskytovateľa NFP o prípustnosti výdavkov z predmetného verejného obstarávania do 

financovania, a tieto dokumenty do dnešného dňa neodovzdala, nie je možné nadobudnutie účinnosti 

uvedenej zmluvy, ktorá bola naviazaná na vyššie uvedenú kontrolu a preto zmluvné strany pristúpili k tejto 

dohode.  

 

Čl. 3.  Predmet dohody  
 

3.1  Zmluvné strany sa v zmysle Čl. XII, bod 12.2, Zmluvy o dielo  dohodli  na ukončení zmluvy k dňu 

28.06.2021.    



3.2   Zmluvné strany vyhlasujú, že podpisom tejto dohody považujú svoje vzájomné vzťahy založené na základe 

Zmluvy o dielo za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nemá a nebude si z tohto titulu 

uplatňovať voči druhej zmluvnej strane akékoľvek práva, právne nároky, záväzky alebo pohľadávky 

a/alebo vyžadovať plnenie akýchkoľvek povinností.  

  

Čl. 4.  Záverečné ustanovenia  
  

4.1   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a 

účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.   

4.2   Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží  2  rovnopisy a zhotoviteľ 2  

rovnopisy.   

4.3  Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto dohody vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a 

potvrdzujú, že táto dohoda bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za 

inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.   

  

  

V Hrochoti, dňa 28.06.2021                                     V Námestove, dňa 28.06.2021 

 

Za objednávateľa:                                                                           Za zhotoviteľa:  

  

  

  

  

  

  

  

....................................................     ...................................................  

 

Prílohy: 

 

Príloha č. 1  


