
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o dielo  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 519/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

znení  

 

I. 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:  
 

Názov organizácie   : Obec Margecany 

Sídlo     : Obchodná 7, 055 01 Margecany 

V zastúpení    : Ing. Igor Petrik, starosta obce 

Osoby oprávnené rokovat 

vo veciach zmluvných   : Ing. Igor Petrik 

vo veciach technických   : Ing. Jozef Magda 

IČO     : 00329347 

DIČ     : 2021259405 

Bankové spojenie   : Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu 1 IBAN   : SK22 5600 0000 0034 5744 8001 

 

(ďalej „Objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:  
  

Obchodné meno spoločnosti  : DANOVA SK s. r. o. 

Sídlo     : Ovocinárska 2165/25, 083 01 Sabinov 

V zastúpení    : Ing. Vladimír Jančár — konateľ spoločnosti 

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach zmluvných   : Ing. Vladimír Jančár 

vo veciach technických   : Ing. Vladimír Jančár 

IČO     : 47427761 

DIČ     : 2023910988 

IČ DPH     : SK20239 10988 

Bankové spojenie   : ČSOB, a. s., pobočka Prešov 

Číslo účtu IBAN    : SK72 7500 0000 0040 2290 0702 

 

(ďalej „Zhotoviteľ“) 

 

 

II. 

Účel a predmet Dohody 

 

1. Účastníci tejto Dohody uzavreli Zmluvu o dielo dňa 15.10.2019 podľa § 536 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva 

o dielo“), ktorá bola výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, predmetom ktorej bola zákazka „Ihrisko s umelým povrchom pri TJ 

Margecany, Objekt: 1 – Športový povrch ihriska a oplotenie“, miesto stavby: 

Margecany, ul. Olše, parcela C KN č. 786/9. Zmluva zatiaľ nenadobudla účinnosť z titulu 

odkladacej podmienky uvedenej v bode 15.6. 



2. Účastníci tejto Dohody sa dohodli na skončení platnosti Zmluvy o dielo zo dňa 15. 10. 

2019 Dohodou, na základe Návrhu na mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo strany 

zhotoviteľa zo dňa 8.11.2022, z dôvodu, že Zmluva o dielo dosiaľ nenadobudla účinnosť a 

zároveň nastali zmluvou nepredpokladané skutočnosti, ktoré spočívajú v nemožnosti 

plnenia zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa, nakoľko za dohodnutú cenu v Zmluve 

o dielo nie je schopný zabezpečiť riadne zhotovenie diela „Ihrisko s umelým povrchom 

pri TJ Margecany, Objekt: 1 – Športový povrch ihriska a oplotenie“. 

 

III. 

Vyhlásenie k vysporiadaniu vzájomných záväzkov 

 

1.  Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že majú navzájom splnené a vysporiadané všetky 

existujúce záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo a nemajú voči sebe žiadne práva ani 

povinnosti vecného, ani finančného charakteru vyplývajúceho zo Zmluvy o dielo. 

2.   Objednávateľ a zhotoviteľ čestne prehlasujú, že podpisom tejto Dohody sú ich vzájomné 

práva a povinnosti plynúce zo Zmluvy o dielo trvale vysporiadané a neuplatňujú si voči 

sebe žiadne nároky, najmä nároky na akékoľvek výkony, práce, služby, vydanie dokladov, 

písomností, projektovej dokumentácie, ani finančné plnenia, vrátane pokút, penále, úrokov, 

škôd vrátane ušlého zisku. 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Skutočnosti, ktoré nie sú riešené touto Dohodou sa riadia v zmysle Obchodného zákonníka 

a Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných predpisov občianskeho práva. 

2. Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží  objednávateľ a 1 

vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.  

3. Účastníci tejto Dohody prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zároveň 

zmluvné strany vyhlasujú, že Dohodu uzavreli slobodne, Dohodu neuzavreli v tiesni, 

Dohodu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu Dohodu podpisujú. 

4. Táto Dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

5. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií ) v znení neskorších predpisov. 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

V Margecanoch dňa .....................  

 

 

 

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

Ing. Igor Petrik, starosta obce Ing. Vladimír Jančár, konateľ 


