
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO č. 17062020

uzavretou medzi:

Ďalej len Objednávateľ

1.1 Objednávateľ:
So sídlom :

Obec Hodejov
Hodejov č. 141, 980 31 Hodejov

Zastúpený : Katarína Jakabová, starostka obce
IČO : 00318752
DIČ: 2021230167
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Rimavská Sobota
IBAN : SK21 0200 0000 0042 1250 2959

Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy :lng. Jozef Princz

d

1.2 Zhotoviteľ: COSTRUO spol. s r.o.

So sídlom : Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec

Ďalej len Zhotoviteľ

IČO : 31588794
DIČ: 2020465018
IČDPH : SK2020465018
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Lučenec
Číslo účtu IBAN : SK22 0200 0000 0026 8555 7459
Zapísaný v: ORSR, OS Banská Bystrica vl. Č. 131VS, oddiel sro

Článok I.

Zmluvné strany uvedené v hlavičke tejto zmluvy uzavreli dňa 31.08.2021 Zmluvu o dielo č. 17062020 
(ďalej len Zmluva), ktorej predmetom bol záväzok Zhotoviteľa zrealizovať pre Objednávateľa zákazku: 
„Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Hodejov" (ďalej len „dielo"), ktorá bola zverejnená vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 111/2020 zn. 20738 - WYP zo dňa 25.05.2020.

Článok II.

1.
Zmluvné strany sa zhodne dohodli v zmysle čl. XIII. Záverečné ustanovenia, bod 13.3 a č. XIV. 
Odkladacia podmienka, body 14.1 a 14.2 tejto zmluvy, ukončiť platnosť a účinnosť zmluvy uvedenej 
v článku II. tejto dohody a to pred začatím plnenia znej, nakoľko nedošlo k schváleniu verejného 
obstarávania Poskytovateľom NFP na základe, ktorého bola podpísaná táto Zmluva o dielo, čím si 
poskytovateľom finančných prostriedkov vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek 
sankcii a pokút. 
2.
Zmluvné strany vyhlasujú, že touto dohodou o ukončení Zmluvy ukončujú a vylučujú platnosť 

a účinnosť akejkoľvek hoci aj ústnej dohody uzavretej medzi nimi do dátumu podpisu tejto dohody.



Článok III.

Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto dohody nebolo zrealizované akékoľvek 
plnenie z tejto zmluvy a teda zmluvné strany nemajú voči sebe ani splatné ani nesplatné pohľadávky 
a ani nemajú vedomosť o existencii pohľadávok, ktoré by mohli vzniknúť z titulu tejto zmluvy.

Článok IV.
1.
Akékoľvek zmeny tejto dohody je možné vykonať výlučne písomnými a očíslovanými dodatkami k nej 
a podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
2.
Dohoda sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých si každá zmluvná 
strana po obojstrannom podpise ponechá jeden.
3.
Táto dohoda je platná a účinná okamihom podpisu oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných 
strán.
4.
Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom 
dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek 
omylov.

V Hodejove, dňa 14.12.2021 V Lučenci, dňa

Za Zhotoviteľa:Za objednávateľa:

OS I KUO, spoj, s r.€> 
Parný mlyn 5142 

984 01 LUČENEC 
IČO. 31 588 794

IČDPH SK702fl465018


