
 

DOHODA  

O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO  
uzatvorenej dňa  05.05.2021 

na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby 

„Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky “ 
 

Čl. I 

Zmluvné strany  

 

 

1.1 Objednávateľ:   Obec Stráne pod Tatrami  
 Sídlo:     Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Mlynčeky  

 Štatutárny zástupca:  Rastislav Sloveňák, starosta obce 
 IČO:    00326593 

 DIČ:    2020697305 

 Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.    
IBAN:    SK50 0200 0000 0009 3022 8562 

 Telefón:   052/4522912 

 e - mail:   obec@stranepodtatrami.sk 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

 

1.2  Zhotoviteľ:   ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby 
             Sídlo:    Slovenská 86, 080 01 Prešov 

  Štatutárny zástupca:                  Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol, konatelia spoločnosti 

 Zápis v registri:               spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, 

Oddiel: Sro, vložka č.262P 

             IČO:                17085501                           
 DIČ:                                            2020518027 

 Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prešov 

 IBAN:                                       SK28 0200 0000 0000 3180 1572  

 Telefón:     051/7463695, 051/7463699  

 e – mail:              ispo@ispo.sk 

 (ďalej len „zhotoviteľ“)                 
              
 

  

              

 

Čl. II 

 

2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 05.05.2021 Zmluvu o dielo a dodatok č. 1  zo dňa 

30.06.2021 (ďalej len Zmluva o dielo), predmetom ktorej bolo  vypracovanie a dodanie projektovej 

dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby DSP(DRS) pre  prestavbu  

„Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky“ 

 

2.2 Zmluva o dielo bola zverejnená na webovom sídle objednávateľa dňa 24.05.2021 a nadobudla 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, tj. dňa 25.05.2021. Dodatok č.1 k zmluve bol 

zverejnený na webovom sídle objednávateľa dňa 30.06.2021 a nadobudol účinnost dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia 01.07.2021. 

 

2.3 Zhotoviteľ začal po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo pracovať na diele. Práce boli prerušené 

objednávateľom z dôvodu zmeny zadania zo strany objednávateľa , nakoľko  po vytýčení trasy geodetom 

vznikli nové skutočnosti , ktoré mali podstatný vplyv na zmenu trasy a tým aj rozsah diela. 

 



 

2.4 Na základe dôvodov vymedzených v bode 2.3 tejto dohody nemožno ukončiť dielo na základe 

Zmluvy o dielo, preto sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na ukončení Zmluvy o dielo. 
 

 2.5  Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozpracovanú časť 

diela a objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady za rozpracovanú časť diela  do prerušenia prác na 

diele a to vo výške  437,00 Eur bez DPH   524,40 s DPH.  Kalkulácia nákladov je uvedená v Prílohe č. 

1 tejto dohody-náklady spojené s vytýčením trasy stavby. 
 

2.6 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú v bode 2.4  tohto článku do 15 dní od nadobudnutia 

účinnosti tejto dohody. 

 

2.7  Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli , že na základe  tejto dohody zanikajú všetky ich vzájomné 

záväzky a pohľadávky vzniknuté v súvislosti so Zmluvou o dielo s výnimkou udelenej licencie v bode 

11.3 Zmluvy o dielo, ktorá zostáva zachovaná s tým, že zhotoviteľ podpisom tejto dohody udeľuje 

objednávateľovi súhlas na ďalšie použitie odovzdanej rozpracovanej časti diela jej dopracovaním treťou 

osobou pre potreby objednávateľa. 

 
2.8  Zhotoviteľ prehlasuje, že po úhrade sumy uvedenej v bode 2.5  tohto článku sú uspokojené všetky 

jeho nároky vyplývajúce z právneho vzťahu založeného Zmluvou o dielo, preto si nebude voči 

objednávateľovi  uplatňovať ďalšie nároky súvisiace s predmetnou vecou, vrátane úrokov z omeškania, 

alebo iných sankcií, náhrady škody a pod., ktoré vznikli do podpisu Dohody a výslovne sa ich vzdáva.   

  

Čl. III 

 

  

3.1 Dohoda nadobúda platnosť  dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia.  

 

3.2 Zmluvné strany tejto Dohody vyhlasujú, že Dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, určito 

a zrozumiteľne, nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.  Zmluvné strany Dohody si ju 

prečítali a bez výhrad súhlasia s jej obsahom. 

 

3.3.  Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch 

vyhotoveniach. 

 

 

 

 V Stráňach pod Tatrami  dňa 20.07.2021   

 

 

 

 

Za objednávateľa:        Za zhotoviteľa: 25.08.2021 

 

 

 

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

Rastislav Sloveňák                                           Ing. Michal Dúbravský 

     starosta obce                                                       konateľ spoločnosti 

 

 

 

 


