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Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 

13.05.2022 
uzatvorená podľa § 572 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „Dohoda“) 

  

 

Zmluvné strany: 

 

1. OBJEDNÁVATEĽ  :  Obec Lednické Rovne 

sídlo:      Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne 

IČO:      00317462 

DIČ:     2020615597 

bankové spojenie:    Prima banka Slovensko a.s.  

číslo účtu:     SK26 5600 0000 0029 9632 7001 

zastúpený:     Mgr. Marian Horečný (starosta obce)   

číslo telefónu:    042/28 53 401 

e-mail:     podatelna@lednickerovne.sk, starosta@lednickerovne.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

2. ZHOTOVITEĽ:   Eko Strada s.r.o.  

sídlo:      Sverepec 381, 017 01 Považská Bystrica 

IČO:      43966291 

DIČ:      2022542577 

bankové spojenie:    SK2022542577 

číslo účtu:     VUB a.s. SK07 0200 0000 0000 1470 3372  

zastúpený:     Ing.Drahomíra Straussová 

číslo telefónu:               +421 915 737 032 

e-mail:     ekostrada@ekostrada.sk 

zapísaný:     OR Okr.súd Trenčín odd.Sro.vl.č.19773/R 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „strana dohody” alebo spoločne ako „strany 

dohody“) 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenie 

1. Strany dohody uzatvorili dňa 13.05.2022 Zmluvu o dielo: „Rekonštrukcia kultúrnej 

pamiatky – výsadba nových stromov v parku v Lednických Rovniach“ v projekte   

„Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach,“ ktorá bola 

uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania (ďalej ako „Zmluva o dielo“). Predmetom 

tejto Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa v požadovanej 
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lehote a kvalite dielo špecifikované v čl. I. bod 2 Zmluvy o dielo a záväzok objednávateľa 

prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie.  

2. Strany dohody sa na základe § 572 ods. 2 Občianskeho zákonníka a v súlade s čl. XI. bod 9 

písm. a) Zmluvy o dielo, dohodli na znení tejto Dohody o zrušení Zmluvy o dielo 

uzatvorenej dňa 13.05.2022 (ďalej len ako „Dohoda“), tak ako je ďalej v texte tejto zmluvy 

uvedené. 

3. Dôvodom uzatvorenia tejto Dohody je negatívne hodnotiaca správa z kontroly verejného 

obstarávania podľa ktorej by finančné prostriedky na danú zákazku boli krátené vo výške 

100%. 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto Dohody je zrušenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o dielo, 

zrušenie všetkých z nej vyplývajúcich záväzkov pre strany dohody a zánik všetkých 

vzájomných nárokov medzi zmluvnými stranami, ktoré vznikli na základe Zmluvy o dielo.  

2. Strany dohody sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody sa Zmluva o dielo 

považuje za zrušenú  v zmysle ustanovenia § 572 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

3. Strany dohody sa dohodli, že zrušená Zmluva o dielo sa nenahrádza novým záväzkom. 

4. Strany dohody sa zároveň dohodli, že žiadna zo strán nebude od druhej strany požadovať 

žiadne plnenie vyplývajúce zo Zmluvy o dielo alebo súvisiace so Zmluvou o dielo, v 

dôsledku čoho zhotoviteľ nie je povinný okrem iného zhotoviť a dodať objednávateľovi 

dohodnuté dielo a objednávateľ nie je povinný okrem iného prevziať a zaplatiť 

zhotoviteľovi žiadnu časť ceny za dielo. Žiadna zo strán zároveň nebude požadovať žiadnu 

náhradu škody alebo iné sankcie vyplývajúce z porušenia Zmluvy o dielo. 

 

     Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

1. Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) dostane objednávateľ 

a dva (2) zhotoviteľ.  

2. Vzťahy medzi stranami dohody, ktoré nie sú upravené touto Dohodou, sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

3. Ak niektoré ustanovenia tejto Dohody nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo 

neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných 

ustanovení tejto Dohody. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto Dohody 

a na vyplnenie medzier, sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo 

najviac približuje zmyslu a účelu tejto Dohody, pokiaľ pri uzatváraní tejto Dohody strany 

dohody túto otázku brali do úvahy. 

4. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o 
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spracúvaní osobných údajov predávajúcim ako prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii 

na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a 

na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

5. Strany dohody vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzavrieť túto Dohodu, ako aj 

spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo 

vylúčená. Strany dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju podpisujú. Strany dohody vyhlasujú, že Dohoda nie je uzavretá v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok. 

6. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie 

Úrad vlády Slovenskej republiky. 

7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že obec Lednické Rovne zverejní túto Dohodu v súlade so 

zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

  

 

V Lednických Rovniach, dňa: 19.05.2022   Vo Sverepci, dňa: 19.05.2022 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

 

 

___________________________  ___________________________________  

 Mgr. Marian Horečný      Ing. Drahomíra Straussová 

 starosta obce     Eko Srada s.r.o. konateľ     

 

 


