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 Č.j. 1876/2022/ÚHA 

Dohoda o ukončení 

Rámcovej zmluvy o poskytovaní architektonických služieb 
zo dňa 06.09.2021 

č.z. 107/22/ÚHA 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zn. n. p. (ďalej „Obchodný 

zákonník“) a podľa § 91 zák. č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v zn. n. p. (ďalej „Autorský zákon“) 
 
 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ: Mesto Nitra  
V zastúpení: Marek Hattas, primátor mesta Nitry 

So sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 

Právna forma: mesto 

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 

Osoby oprávnené jednať vo veciach technických:  
Ing. arch. Viktor Šabík, AA, 

hlavný architekt mesta 

tel.: 37/65 02 116 

e-mail: Viktor.Sabik@msunitra.sk 

Osoby oprávnené jednať vo veciach právnych: 

JUDr. Matej Brucker, odborný referent právnik 

Osoby oprávnené jednať vo veciach finančných: 

Ing. Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a 

rozpočtu 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

Zhotoviteľ: Ing. Marek Šumichrast 

V zastúpení: Ing. Marek Šumichrast 

Právna forma: podnikateľ-fyzická osoba - nez. v OR - slobodné povolanie 

So sídlom: Lehota 138, 951 36 Lehota 

IČO: 52 274 918 

DIČ: 1070983265 

IČ DPH: SK2120985977 

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko  

IBAN: SK09 5600 0000 0008 5461 6001 

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“) 
 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany dňa 06.09.2021 uzatvorili „Rámcová zmluva o poskytovaní architektonických 

služieb“ ktorej predmetom“ (ďalej ako „Rámcová zmluva“), ktorej predmetom bolo 

zabezpečenie služieb architekta zhotoviteľom pre potreby objednávateľa na vypracovanie zadaní 

malého rozsahu, bližšie špecifikovaných v článku II. rámcovej zmluvy. 

2. V článku X. Rámcovej zmluvy si zmluvné strany ustanovili podmienky pre ukončenie Rámcovej 

zmluvy. 

 

Článok I. 
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Predmet dohody 

 

1. Zmluvné strany uzavreli po vzájomnom konsenze túto Dohodu o ukončení Rámcovej zmluvy o 

poskytovaní architektonických služieb zo dňa 06.09.2021 (ďalej len ako „Dohoda“), na základe 

ktorej má dôjsť k ukončeniu Rámcovej zmluvy ku dňu účinnosti tejto dohody. 

2. Dohoda je uzavretá v súlade s článkom X. ods. 10.1. písm. c) Rámcovej dohody. 

 

 

Článok II. 

Práva a povinnosti 

 

1. Touto Dohodou sa ukončujú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem tých, ktoré so 

svojej podstaty, znenia Rámcovej zmluvy a/alebo tejto dohody zostávajú zachované. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si vzájomne vysporiadali všetky im známe finančné plnenia. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť akúkoľvek pomoc, vyplývajúcu mu z Rámcovej zmluvy, 

k jednotlivým zákazkám ktoré si u neho počas trvania Rámcovej zmluvy Objednávateľ objednal. 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka o tomto zmluvnom type a ostatnými právnymi predpismi platnými na území 

Slovenskej republiky. 

2. Túto Dohodu možno meniť a dopĺňať jedine písomne, číslovanými dodatkami v listinnej forme, 

podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 

pričom jeden (1) rovnopis je pre zhotoviteľa a tri (3) rovnopisy zostanú objednávateľovi. 

4. Táto Dohoda nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. zákon o slobode 

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

neskorších predpisov. Zverejnenie v zmysle § 5a zákona zákon o slobode informácií zabezpečuje 

mesto Nitra, na svojom webovom sídle mesta. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Dohoda podlieha zverejneniu podľa zákona o slobode 

informácií a s jej zverejnením vyjadrujú súhlas. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, porozumeli jej a je jasným, určitým a verným vyjadrením ich vôle. 
 
 

 

Objednávateľ, Mesto Nitra: Zhotoviteľ:
 
V Nitre, dňa 05.09.2022 V Nitre, dňa 05.09.2022 
 
 
 
 
 

 

................................................ ................................................  
Marek Hattas Ing. Marek Šumichrast  

primátor mesta Nitry        


