
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo 
Č.: 3/2019 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) 
v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zriadená: 

Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zástupca oprávnený jednať 
vo veciach technických 
Telefón: 

( ďalej len „objednávate!"') 

Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zapísaná: 

Štatutárny orgán: 

Obec Závod 
Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 
Obec 
Zákonom o obciach č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení 
Ing. Peter Vrablec 
00310158 
2020380131 
nie je platcom DPH 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK97 5600 0000 0032 0325 0003 

Ing. Peter Vrablec 
0347799254 

KREATOR ATELIER, s.r.o. 
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1., 
Oddiel Sro, vložka č. 50974/B 
Roman Michálek, konateľ 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
a) zmluvných: Roman Michálek, konateľ 
b) technických: Ing. Jozef Krajčovič, stavbyvedúci 
IČO: 44 023 189 
DIČ: 2022580065 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zástupca oprávnený jednať 
Telefón: 

( ďalej len „zhotovitel"') 

SK2022580065 
Tatra banka 
SK24 1100 0000 0029 2584 7835 

02/55642525 

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany") 



uzatvárajú podľa Čl. X. platne uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 3/2019 túto dohodu o ukončení 
platnosti Zmluvy o dielo č. 3/2019 zo dňa 25.11.2019, ktorá nadobudla účinnosť dňa 

27.07.2022: 

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 25.11.2019 Zmluvu o dielo č. 3/2019. Jej 
predmetom bola realizácia diela: ,,Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo 
kultúrno - historickej pamiatky v Závode" v rámci výzvy MAS_068/7.5/2 miestnej 
akčnej skupiny Dolné Záhorie pre Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014 - 
2020, na realizáciu ktorého boli poskytnuté finančné prostriedky vo forme nenávratného 
finančného príspevku z EÚ a štátneho rozpočtu SR. 

2. Obidve zmluvné strany súhlasia s ukončením platnosti tejto zmluvy dohodou. 
3. Dôvodom pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán je skutočnosť, že ceny 

použitých komponentov sa výrazne zvýšili v priebehu 3 rokov a z uvedeného dôvodu 
poskytnuté finančné prostriedky nepostačujú zhotoviteľovi na realizáciu diela. 
Okolnosťami, ktoré majú vplyv na nestabilný a negatívny vývoj cien, sú situácia 
spôsobená pandémiou COVID- 19, vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou a s tým súvisiace 
zmeny ovplyvňujúce život ľudí a teda aj procesy vo verejnom obstarávaní, pričom sú 
takého charakteru, že verejný obstarávateľ ich nemohol pri vynaložení náležitej 
starostlivosti predvídať. 

4. Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o dielo č. 3/2019 je vyhotovená v 4 exemplároch, 
z ktorých 2 vyhotovenia nadobudne objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto Dohody považujú svoje vzájomné 
vzťahy založené Zmluvou o dielo č. 3/2019 za ukončené a vysporiadané a žiadna zo 
zmluvných strán nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej strane akékoľvek 
nároky, záväzky alebo pohľadávky. 

6. Predmetná dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o dielo č. 3/2019 nadobúda platnosť 
dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni 
jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

7. Účastníci tejto dohody prehlasujú, že si uvedenú dohodu prečítali, s jej obsahom súhlasia, 
na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

V Závode, dňa 10.08.2022 V Závode, dňa 10.08.2022 

Konateľ starosta obce 

2 


