Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 1/2020
zo dňa 28.10.2020
uzatvorenej poľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „ Obchodný zákonník“ )

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávateľ
Názov:
Obec Bíňovce
Sídlo:
919 07 Bíňovce, č. 134
V zatúpení:
Ing. Maroš Novák – starosta obce
IČO:
00 312 258
DIČ:
2021133631
Bankové spojenie:
VÚB
IBAN:
SK14 0200 0000 0000 1172 3212
( ďalej len „ Objednávateľ “)

1.2.

Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Plechové strechy, s.r.o.
Sídlo:
919 08 Boleráz 196
V zatúpení:
Ing. Adam Kyselica – konateľ spoločnosti
IČO:
48 186 741
DIČ:
2120099740
IČ DPH:
SK2120099740
Zapísaný:
v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vložka 36129/T
Bankové spojenie:
ČSOB
IBAN:
SK37 7500 0000 0040 2207 3049
( ďalej len „ Zhotoviteľ “)
Článok II
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 28.10.2020 Zmluvu o dielo č. 1/2020 ( ďalej len „ Zmluvu o dielo
“), predmetom ktorej bolo zhotovenie diela: „ Adaptácia sýpky (skladu) na hasičskú
zbrojnicu“.
Článok III
PREDMET DOHODY
1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení zmluvy ku dňu 19.04.2021.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že podpisom tejto zmluvy považujú svoje vzájomné vzťahy
založené na základe Zmluvy o dielo za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán

nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej strane akékoľvek práva a právne
nároky a záväzky alebo pohľadávky a/alebo vyžadovať plnenie akýchkoľvek povinností.
Článok IV
ZÁVEREČNÉ Ustanovenia
1. Táto dohoda nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami
a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenie v súlade s platnou legislatívou.
2. Táto dohoda je vyhotovená v troch ( 3 ) rovnopisoch, jeden ( 1 ) rovnopis pre zhotoviteľa
a dva ( 2 ) rovnopisy pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto dohody vyhlasujú, že súhlasia s jej
obsahom a potvrdzujú, že táto dohoda bola spísaná na základe pravdivých údajov
a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na
dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Bíňovciach, dňa 19.04.2021

V Bíňovciach, dňa 19.04.2021

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

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

Ing. Maroš Novák
starosta obce Bíňovce

Ing. Adam Kyselica
konateľ spoločnosti

