
Dohoda
o ukončení zmluvy o dielo č. 09/09/2019

uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi

Obec Svätuše
Kvetná 2/6
076 83  Svätuše
IČO:00331830
DIČ:2020730503
Zastúpený: Mgr. Gustáv Liszkai
Bankové spojenie: VUB Banka a. s.
IBAN: SK55 0200 0000 0000 0862 6622

A

STAVAB s. r. o.
Magnezitárska 5
040 13  Košice
IČO: 36 193 976
DIČ: 2021500492
IČ DPH: SK2021500492
Bankové spojenie: Unicredit Bank a. s.
IBAN: SK51 1111 0000 0001 0522 0042

Takto:

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa, 09. 09. 2019 Zmluvu o dielo č. 9/9/2019,
ktorej predmetom bolo „Prestavba kultúrneho domu“ v hodnote 85 020, 18 € s DPH.

2. Ku dňu podpisu tejto dohody kvôli poveternostným situáciám a následnej pandémii
COVID 19 sa stavenisko neodovzdalo, z tohto dôvodu sa na základe výzvy zo dňa 05.
08. 2019 nemôže dielo zrealizovať a odovzdať do 31. 12. 2020.

3. Na základe dohody zmluvných strán sa právny vzťah založený Zmluvou o dielo č.
9/9/2019 končí ku dňu podpisu tejto dohody.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že podpisom tejto dohody o ukončení Zmluvy, považujú
svoje vzájomné vzťahy založené na  základe Zmluvy 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.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.



6. Táto dohoda  nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.

7. Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží jeden (1) rovnopis.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná
voľnosť nie je ničím obmedzená, že túto dohodu neuzatvárajú ani v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dohody dôkladne prečítali, jej obsahu
porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu
ju vlastnoručne podpisujú.

V Svätušiach, 05. 10. 2020

Za objednávateľa                                                                                za zhotoviteľa


