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Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 2105-01 

(uzatvorená v zmysle § 262 ods.1 Obchodného zákonníka) 
 

 
 
Objednávateľ 

Obec Spišská Teplica 
IČO: 00326534 
Sídlo: Obrancov mieru 454/3, 05934 Spišská Teplica 
Konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Radoslav Šeliga – starosta obce 
IBAN: SK 68 0900 0000 0051 1795 3713 
 (ďalej aj ako „objednávateľ“) 
 
 

A 

 

Zhotoviteľ: 
ENERGA s.r.o. 

IČO: 50778501 
Sídlo: Hviezdoslavova 6, 01001  Žilina, SR  
Konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Róbert Martinkovič – konateľ 
IBAN:  SK69 0200 0000 00380375 8257 
 (ďalej aj ako „zhotoviteľ“)  
 

(ďalej spoločne „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ aj ako „zmluvné strany“ alebo „účastníci“) 
 
 
 

Preambula 

 
Na základe skutočnosti, významne ovplyvnenej absenciou získania nenávratného 

finančného príspevku na rekonštrukciu materskej školy v Spišskej Teplici, sa zmluvné 
strany dohodli na ukončení existujúceho zmluvného vzťahu a nepokračovaní 
v spolupráci, v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 2105-01 zo dňa 31.01.2022 (ďalej aj 
ako Zmluva). 
 

Článok I. 
Skončenie spolupráce 

 
1. V dôsledku nezískania nenávratného finančného príspevku Objednávateľom v zmysle 

„Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. DOH SEP – IMRK2-
2019-003181“, spájané s projektom financovania rekonštrukcie materskej školy 
Spišská Teplica“, sa zmluvné strany, v zmysle článku X. Osobitné ustanovenia 10.1. 
alinea prvá, Zmluvy, dohodli na skončení doterajšej spolupráce, bez potreby 
poskytovania akéhokoľvek plnenia niektorou zo zmluvných strán. 

2. Nakoľko nedošlo ku akémukoľvek vecnému plneniu alebo peňažnému plneniu, 
niektorej zo strán, neexistuje žiadny právny dôvod na vydanie akéhokoľvek plnenia 
druhej zmluvnej strane, čo obidve zmluvné strany berú na vedomie. 
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Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 2105-01 (ďalej aj ako Dohoda) je 

vyhotovená v  dvoch rovnopisoch, pričom každý z účastníkov obdrží jeden rovnopis. 
2. Zmluvné strany jednotlivo vyhlasujú, že túto Dohodu podpísali bez uvedenia do 

omylu, že Dohodu neuzavreli v  tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
pričom pred podpisom si jej obsah prečítali, porozumeli mu a súhlasia s jeho znením, 
čo potvrdzujú svojimi podpismi.  

 
 

V Spišskej Teplici, dňa 22. 08. 2022 
 
 
 
 
 
....................................................... ...................................................... 
        Obec Spišská Teplica     ENERGA s.r.o.  
 Ing. Radoslav Šeliga, v. r.     Róbert Martinkovič, v. r. 
           starosta obce                   konateľ 
 


