
 

DOHODA O ZRUŠENÍ ZMLUVY O DIELO č. 43/2019 
 

Objednávateľ:  Obec Čečehov       

Sídlo:     Čečehov 74, 072 11 Čečehov 

IČO:       00 325 104 

DIČ:       2020738764 

Zastúpený:     Stanislav Mráz- starosta obce 

 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

a 

Zhotoviteľ:    STAVZEL s.r.o. 

Sídlo:    Kpt. Nálepku 41, 071 01 Michalovce 

IČO:      50605968 

DIČ:       2120394705 

IČ DPH:     SK 2120394705 

Zápisaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Vložka č. 40360/V, 

Oddiel: Sro 

Zastúpený:    Ing. Slavomír Zelizňák- konateľ 

Osoba oprávnená konať   

vo veciach obchodných:  Ing. Slavomír Zelizňák 

technických:       Ing. Slavomír Zelizňák 

 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

ďalej spolu ako ,,zmluvné strany“ 

I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 18.10.2021 Zmluvu o dielo č. 43/2019 ako výsledok verejného 

obstarávania  zadávaného postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní na predmet zákazky s názvom „Objekt pre kultúru Čečehov – III. etapa“ (ďalej len 

ako „zmluva“).  

2. Zmluva bola zverejnená na webovom sídle objednávateľa dňa 23.10.2019. 

 

II. 

Predmet dohody 

 

1. Predmetom tejto dohody je vzájomná dohoda zmluvných strán o zrušení zmluvy v celom 

rozsahu s tým, že zmluva sa zrušuje od začiatku.  

  

2. Zmluvné strany podpísaním tejto dohody potvrdzujú, že akékoľvek ich vzájomné práva                        

a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy sú riadne vysporiadané. 

 

 

 

III. 



Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na práva a povinnosti 

explicitne neupravené touto dohodou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych 

predpisov Slovenskej republiky.  

2. Táto dohoda sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po 1 (jednom) vyhotovení dohody.  

3. Dohodu je možné meniť len písomnou dohodou zmluvných strán vyhotovenou vo forme 

dodatku k dohode, ktorý bude jej neoddeliteľnou súčasťou.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo 

sťažilo naplnenie predmetu tejto dohody, ako aj že budú riadne a včas plniť všetky povinnosti 

uložené im touto dohodou.  

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená, že dohodu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si dohodu prečítali a 

jej ustanovenia sú pre nich určité a zrozumiteľné, ako aj že dohoda nebola uzavretá v tiesni 

alebo za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ju na znak súhlasu vlastnoručne 

podpísali. 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ:  

V Čečehove, dňa 29.10.2021    V Michalovciach, dňa 29.10.2021 

 

 

 

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

                Obec Čečehov         STAVZEL s.r.o. 

v zast.: Stanislav Mráz- starosta obce  v zast.: Ing. Slavomír Zelizňák- konateľ 

 


