
     č. j. 939/2022/OVaR 
 

Dohoda o ukončení platnosti  

Zmluvy o dielo č. j. 2013/2021/OVaR 

(ďalej len „Dohoda“) 

 

Objednávateľ: Mesto Nitra 

   sídlo:   Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 

   zastúpenie:  Marek Hattas, primátor mesta 

   IČO:   00 308 307 

   DIČ:   202 110 2853 

   IČ DPH:  SK 202 110 2853 

   bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

   IBAN:   SK04 0900 0000 0050 2800 1139 

   (ďalej ako „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:  CESTY Nitra, s.r.o.  

sídlo:   Nitrianska 2, 949 01 Nitra 

štatutárny zástupca: Anton Kmeť, konateľ 

IČO:   52 959 511 

DIČ:   2121212511 

IČ DPH:  SK2121212511 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN:   SK41 1100 0000 0029 4309 6457 

   (ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

čl. I 

Predmet dohody 

 

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 25.10.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej 

bolo zhotovenie diela: „MK Klinčekova“ (ďalej len „Zmluva“). 

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na ukončení platnosti Zmluvy ku dňu účinnosti tejto 

Dohody, nakoľko zo strany zhotoviteľa neprišlo v lehote v zmysle Zmluvy k prevzatiu 

Staveniska. 

3. Zmluvné strany prehlasujú a podpisom tejto Dohody potvrdzujú, že ku dňu ukončenia 

platnosti Zmluvy považujú všetky vzájomné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy za 

vysporiadané. 

 

čl. II 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Dohoda je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami. 

2. Túto Dohodu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 

a) Mesto Nitra zverejní na zákonom určenej webovej lokalite, alebo 

b) ak Dohoda nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, 

môže účastník Dohody podať návrh na zverejnenie Dohody v Obchodnom vestníku. 

3. Táto Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 



4. O nadobudnutí účinnosti Dohody svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto 

Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení Dohody. 

5. Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ. 

 

 

Za objednávateľa Za zhotoviteľa 

 

 

V Nitre dňa 05.05.2022 V Nitre dňa 26.04.2022 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Marek Hattas 

primátor mesta Nitry

 

 

 

 

__________________________ 

Anton Kmeť 

konateľ 


