Dohoda o ukončení zmluvy
( ďalej len ako „ dohoda “ ) uzatvorená medzi účastníkmi:

Objednávateľ:
Obec Veľké Dvorníky
Sídlo: Hlavná 190/16, 929 01 Veľké Dvorníky
IČO: 00 305 375, DIČ: 2021129957
Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Ürögi, starosta
(ďalej len „ Objednávateľ “ )
a
Zhotoviteľ:
DOMKO s.r.o.
Sídlo: Budatínska 3230/16, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
IČO: 47 015 306, DIČ: 2023700602
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 117434/B
Štatutárny zástupca: Nicolae Popa, konateľ
( ďalej len „ Zhotoviteľ “ )
( Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „účastníci“)
za nasledovných podmienok:
Článok I.
Zmluvné vzťahy účastníkov

1.

2.

Účastníci uzatvorili medzi sebou Zmluvu o dielo zo dňa 25.04.2019, predmetom ktorej je úprava
podmienok vykonania diela “ Vybudovanie stojísk “
v katastrálnom území Veľké Dvorníky
v medziach projektu „Dobudovanie systému triedeného zberu a sanácia nelegálnych skládok v obci
Veľké Dvorníky“ ( ďalej len “Zmluva “ ).
Predmet Zmluvy mal byť spolufinancovaný z prostriedkov nenávratného finančného príspevku
poskytnutého obci Veľké Dvorníky na základe Zmluvy o poskytovaní NFP č. ZM SEP-IMRK2-2018001768 uzatvorenej a s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá
zmluva bola ukončená dohodou zmluvných strán pred poskytnutím nenávratného finančného
príspevku.
Článok II.
Predmet dohody

1.
2.

3.

Účastníci v sa dohodli na zrušení Zmluvy dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody.
Účastníci vyhlasujú, že medzi nimi nedošlo k žiadnemu finančnému alebo nefinančnému plneniu na
základe Zmluvy a ku dňu zrušenia Zmluvy nevznikli ani jednej z účastníkov zo Zmluvy alebo na
základe Zmluvy žiadne záväzky, ktoré by bol dotknutý účastník povinný splniť aj po zrušení Zmluvy.
Účastníci zároveň vyhlasujú, že medzi nimi nie sú žiadne sporné otázky a po zrušení Zmluvy si
vo vzťahu k nej nebudú uplatňovať akékoľvek nároky.
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Článok III.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Dohoda bola vypracovaná v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení
prevezmú obaja účastníci.
Účastníci berú na vedomie, že táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi a
účinnosť zase po jej zverejnení predávajúcim v súlade § 47a Občianskeho zákonníka.
Prílohy a dodatky tejto dohody vyžadujú písomnú formu a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Nedostatok
písomnej formy má za následok neplatnosť prílohy, dodatku.
Účastníci dohody vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prejednaní,
podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak jednostranne
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto listine.

Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa: 24.05.2021

........................................
Obec Veľké Dvorníky
Ján Ürögi PhDr., starosta

.................................................
DOMKO s.r.o.
Nicolae Popa, konateľ
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