
DOHODA O UKONČENÍ 

Zmluvy o dielo č. Z201652_Z 

Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „DOHODA“) 

 

I. Zmluvné strany 
 
 

1.1. Objednávateľ 
 
Obchodné meno:    Obec Vlková 
Sídlo: Obecný úrad Vlková 107, 05972 Vlková, Slovenská 

republika 
Zastúpená:    Peter Bendík, starosta 
IČO:     00326704 
DIČ:     2020697349 
IČ DPH: 
Číslo účtu:    SK8356000000003587705002 
Tel:     0524590423 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
2.2. Dodávateľ 
 
Obchodné meno:   PEhAES, a.s. 
Sídlo:     Bardejovská 15, 08006 Ľubotice, Slovenská republika 
Zastúpená:    Maroš Boľanovský, konateľ 
IČO:     00155764 
DIČ:     2020517719  
IČ DPH:    SK2020517719 
Číslo účtu:    SK1602000000000017006572 

 (ďalej len „Dodávateľ“) 

 

Článok I. 

1. Medzi Objednávateľom a Dodávateľom bola v zmysle § 539 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 

11.01.2016 uzatvorená Zmluva o dielo č. Z201652_Z (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom 

má byť „Rekonštrukcia komunikácie, plôch a chodníka“ pre obec Vlková. Zmluva nadobudla 

platnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na www.crz.gov.sk teda 12.01.2016. 

 

 

http://www.crz.gov.sk/


Článok II. 

1. Objednávateľ a Dodávateľ uzatvárajú túto Dohodu. Predmetná Zmluva zaniká dňom podpisu 

tejto Dohody oboma zmluvnými stranami. 

 

Článok III. 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli v zmysle Obchodných podmienok Elektronického 

kontraktačnému systému a Trhoviska a v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na 

ukončení Zmluvy. 

2. Dôvodom ukončenia Zmluvy je nesplnenie povinnosti Objednávateľa v opisnom formulári 

zabezpečiť plnenie zákazky v zmysle Rozhodnutia Európskej komisie pre výzvy 

vyhlásené  Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a metodického usmernenie 

Úradu pre verejné obstarávanie. Objednávateľ túto povinnosť nesplnil tým, že v opisnom 

formulári nepožadoval vrámci osobitných podmienok plnenia Zmluvy (tzv. Doložky plnenia 

Zmluvy) sociálne hľadisko, pričom tento aspekt je potrebný a povinný pre verejného 

obstarávateľa vrámci verejného obstarávania uplatniť. 

Nakoľko Objednávateľ neuviedol v opisnom formulári povinnosť uplatniť sociálne hľadisko 

vyplývajúce zo zákona zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy,  

3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Dohodu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne 

námietky, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom.  

4. Táto Dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Dodávateľ a štyri 

Objednávateľ, pričom táto Dohoda nadobudne právne účinky dňom jej podpísania oboma 

zmluvnými stranami.  

 

Vlková, dňa:      V Prešove, dňa:  

Za objednávateľa:     Za Dodávateľa: 

Obec Vlková                   PEhAES, a.s. 

 

 

----------------------------------------------   -------------------------------------------------- 

                Peter Bendík                    Maroš Boľanovský 

          Starosta obce Vlková                                Konateľ spoločnosti 

 

 


