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DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY O DIELO   

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona  č 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník 

v znení neskorších predpisov dňa 27. 07. 2016. 

 

l. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1. Objednávateľ:  Obec Jarok    

Sídlo:    Hlavná 283/176, 951 48 Jarok    

Štatutárny orgán/štatutár:       Stanislav Sťahel, starosta 

IČO:    00 308 056 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko 

Číslo účtu:   IBAN SK82 5600 0000 0008 5081 5003 

ďalej len ako „ objednávateľ “ 

 

a  

 

2. Zhotoviteľ:  EKOSTAVBY, s.r.o. 

Sídlo:                Chrenovská 14, 949 01 Nitra  

IČO:                31697348 

IČ DPH:                      SK 2020509359 

V jej mene:                  Ing. Jozef Vyskoč, konateľ    

Spoločnosť zapísaná:   Obchodný register OS Nitra, odd.: Sro, vložka č. 11236/N 

ďalej len „ zhotoviteľ “ 

  

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“  

 

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 262 a nasl. Zákona č. 513/ 1991 Zb. v znení (Obchodný 

zákonník) túto Dohodu o skončení Zmluvy o Dielo zo dňa 29. 07. 2016 (ďalej len ako 

„Dohoda“). 

 

I. 

Predmet dohody 

 

1. V dôsledku podstatnej a závažnej zmeny okolností, za ktorých bolo vyhlásené verejné 

obstarávanie výsledkom ktorého bola uzatvorená Zmluva o dielo a vzniku dôvodov hodných 

osobitného zreteľa, na základe ktorých nie je od objednávateľa ako verejného obstarávateľa 

možné spravodlivo požadovať, aby plnil záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o dielo sa 

zmluvné strany dohodli, že platnosť a účinnosť Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 29. 07. 2016 

skončí dňom podpisu tejto Dohody. 

 

2. Pod zmenou okolností v súlade s právnou zásadou rebus sic stantibus zmluvné strany 

rozumejú zmenu pôvodných okolností, z ktorých objednávateľ ako verejný obstarávateľ 

vychádzal v okamihu vyhlásenia verejného obstarávania a to predovšetkým skutočnosť, že 

napriek snahe a vykonaniu všetkých krokov potrebných na zabezpečenie financovania zákazky 

prostredníctvom príspevku z Environmentálneho fondu nemá objednávateľ ku dňu podpisu 
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tejto Dohody schválenú dotáciu a zákazka nie je finančne krytá tak, ako sa pôvodne 

predpokladalo.  

 

3. Podpisom tejto dohody zmluvné strany zároveň osvedčujú, že zhotoviteľ odovzdal pri 

jej podpise objednávateľovi originál Stavebného denníka, ktorý zachytáva skutkový stav 

zahájených prác na Diele. 

 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

2. Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu pred jej podpisom riadne prečítali, že jej obsah 

zodpovedá ich skutočnej a vážnej vôli a že nebola spísaná v tiesni, či za nápadne nevýhodných 

podmienok a nepodpísali ju  v omyle. Ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, obsahu Dohody 

porozumeli a na dôkaz toho ju nižšie uvedeného dňa podpísali. 

 

 

 

 

V Jarku dňa 11. 3. 2019 

 

 

 

 

 

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

Stanislav Sťahel, starosta                                                Ing. Jozef Vyskoč, konateľ 

         objednávateľ                                                                           zhotoviteľ 


