
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo zo dňa 15.10.2021 
 
Uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej v texte 

iba „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.Objednávateľ 

Názov:    Obec Nižný Klatov 

Sídlo:    Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov 

Krajina:    Slovenská republika 

Štatutárny zástupca:  Ing. Gabriela Staníková, starostka obce 

IČO:    00324507 

DIČ:    2021244896 

 Bankové spojenie:  VÚB, a.s., SK58 0200 0000 0000 0472 1542 

Kontaktné miesto:  Obec Nižný Klatov, Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov 

Telefón:    055 / 729 60 33 

 E-mail:    obec.n.klatov@netkosice.sk, starosta@niznyklatov.sk 

 Web:    www.niznyklatov.sk 

Stránka profilu VO:  http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail 

 

 (ďalej len “Objednávateľ ”) 

 

a 

2. Zhotoviteľ 

Názov:     BRES-STAV s.r.o. 

Sídlo:    Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica 

Štatutárny orgán:  Slavomír Kačmár, konateľ 

Zapísaná v:   OR Okresného súdu Prešov 

Oddiel:    Sro, vložka č. 28728/P 

IČO:    47418290 

DIČ:    2023860300 

IČ DPH:    SK2023860300 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka a.s. 

IBAN:    SK61 0200 0000 0032 3597 0259 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:   Slavomír Kačmár 

b) technických:   Slavomír Kačmár 

Číslo telefónu:   +421 907 535 839. 

Email:    bres.stav@gmail.com   

 

(ďalej len “Zhotoviteľ”) 

II. 

Účel a predmet Dohody 

1.  Účastníci tejto Dohody uzavreli Zmluvu o dielo dňa 15.10.2021 podľa § 536 a nasl. Zákona č. 5131991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva o dielo“), ktorá bola 

výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015vZ.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej bol „výkon stavebných 

prác formou opravy havarijného stavu sály kultúrneho domu v Nižnom Klátove“. 



2. Účastníci tejto dohody sa dohodli na skončení platnosti a účinnosti zmluvy o dielo zo dňa 15.10.2021 

Dohodou, z dôvodu, že po začatí prác 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 ďalšiu realizáciu stavebných prác na stavbe Kultúrneho domu. 

3. Účastníci Dohody sa dohodli na zrušení a ukončení Zmluvy o dielo ku dňu 30.12.2021. 

III. 

 

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. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že vykonané stavebné úpravy do uzavretia Dohody sú vyfakturované a 

uhradené. 

3. 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, služby, vydanie dokladov, písomností, projektovej dokumentácie, ani 

finančné plnenia, vrátane pokút, penálov, 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 3 rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a jeden 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 na webovom sídle povinnej osoby, t.j. Obce Nižný Klátov v zmysle ust. § 47 

a 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 Nižnom Klátove , dňa 30.12.2021                        V Nižnom Klátove, dňa 30.12.2021 

 

 

 

 

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

 Ing. Gabriela Staníková    Slavomír Kačmár  

      starostka obce            konateľ spoločnosti 
 

 

 


