
DOHODA 

o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb č. 61/22/AZ zo dňa 22.6.2022 

uzatvorená medzi 

 

Objednávateľ: 

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 

sídlom: Hraničná 662/17,  Poprad 058 89 

IČO: 36 485 250 

registrácia: OR vedený OS PO, odd. Sa, vložka č. 10263/P 

v jeho mene:  Ing. Peter Ďuroška – podpredseda predstavenstva 

           Ing. Mgr. Štefan Bukovič – člen predstavenstva 

  

         (ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

        a 

 

Dodávateľ: 

 

Survey plus, s.r.o. 
sídlom: Partizánska 3263/14, Poprad  058 01  

IČO: 36 785 300 

registrácia: OR vedený OS PO, odd. Sro, vložka č. 18681/P 

v jeho mene:  Ing. Milan Žihľavník – konateľ spoločnosti 

 

        (ďalej len „Dodávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

         

        Objednávateľ a Dodávateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „Zmluvné strany“ v príslušnom    

        gramatickom tvare.  

 

I.  

 

1) Objednávateľ a Dodávateľ uzatvorili dňa 22.6.2022 Zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len 

„Zmluva“), predmetom ktorej je poskytnutie služieb stavebného dozoru v rámci realizácie 

stavby „Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča“. Zmluva nadobudla účinnosť v súlade so 

zákonom dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv dňa 

24.6.2022.  

2) Objednávateľ vyhlasuje, že z dôvodu objektívnych skutočností na strane zhotoviteľa stavby 

„Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča“ (ďalej aj „Dielo“), ukončil Objednávateľ platnosť 

všetkých zmluvných dojednaní, predmetom ktorých bola realizácia stavby Diela, pričom 

k začatiu realizácie Diela zo strany zhotoviteľa nedošlo.  

3) Z dôvodov vyššie uvedených ako aj z dôvodu všeobecnej prevenčnej povinnosti predchádzať 

škodám, Objednávateľ aj Dodávateľ deklarujú vôľu ukončiť platnosť Zmluvy dohodou.  

https://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%CFuro%9Aka&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=0
https://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bukovi%E8&MENO=%8Atefan&SID=0&T=f0&R=0


II.  

 

1) Objednávateľ a Dodávateľ sa týmto dohodli, že platnosť Zmluvy končí dňom podpisu tejto 

dohody oboma zmluvnými stranami.  

2) Zmluvné strany dohody vyhlasujú, že ku dňu zániku Zmluvy považujú všetky vzájomné práva 

alebo nároky za urovnané a zaniknuté. Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú, že žiadna zo 

zmluvných strán si voči druhej strane nebude uplatňovať žiadne sankcie ani iné nároky a 

zároveň sa považujú za vysporiadané všetky záväzky, ktoré zmluvným stranám vznikli 

uzavretím Zmluvy.  

 

III.  

 

1) Táto dohoda sa uzatvára v 4 vyhotoveniach, po 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.  

2) Zmluvné strany dohody vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylu, 

obsahu dohody porozumeli, obsah zmluvy považujú v plnom rozsahu za zrozumiteľný a určitý 

a na znak súhlasu túto dohodu podpisujú.  

 

 

       V Poprade dňa .................... 2022 
 

 
 
 
 

........................................................ 
Ing. Peter Ďuroška  

podpredseda predstavenstva 
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 

      ................................................. 
    Ing. Milan Žihľavník  
   konateľ spoločnosti   
   Survey plus, s.r.o. 

 

                 Ing. Mgr. Štefan Bukovič  
                    člen predstavenstva 

 

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 

 

 

https://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%CFuro%9Aka&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=0
https://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bukovi%E8&MENO=%8Atefan&SID=0&T=f0&R=0

