
Dohoda o skončeni
zmluvy o diolo na zhotovenié diéle: ,,výstavba pešich kom unikácií v obci

vél'ká Pak _ l,.tápa, chodník č,2 -so 02"
užavétéi podla § 536 a na.l, obchodného zákóňílká vznénine§koéích prcdpisov

článok l
Účastnicidohody

objědnávaiél': obecvel'káPaka
zapisaný/req stlovaiý: V regisir organ záciiŠtatistckéhó úrádu sR
sidlo obecný úíad Velká Páka č 189, 93051 Velká Paka
zaslúpený] Bc, Van seňan, siarosta obce

Bankové spoienie] VL]B, a s,
]BAN sK89 0200 0000 0009 2222 0122lčo: oo 3o5 791

DlČ: 2o2a371132
Te kontaki +421 3155867 0]
E mai starosta@ve kápaká.sk
Webové sidlo] lvw,Velkapaka,sk
(daei len,objediávatel]

sídlo:
lčo:
DlČ:

l,,{alá Paká 399,93051 Vgíká Paká
46 219 803
1084192010

Bankové spoj€nie: VÚB a,s,
IBAN: §K95 0200 0000 0040 5704 3122

Teloíonický kontakt + 421 9a5 970 275

(ďaléj spolu len ako ,,účaslnic] dohody')

článok ll
Pl.dm€tdohody

1. ťlčs§hici dohody Uzalvoíili dňa 10,12 2021 zmluvu o dielo na zhotovenie diela:
,Výstavba pešlch komunikácií v obci Velká Paka _ l, eťapá, chodnik č,2 _ so 02"
uzavÉtá podla § 536 a nasl, obchodného žákonniká v žnení neskoélch
pÉdpisov (ďal6j len,zmluva').

2 Touto dohodou sa účaslníci dohody dohodl na skončéní zmluvy zdóvodu
zíuš€nia použ tého pclupu zádávan a zákaky objednávatelom podla § 57 ods,
2 zákana é,34312015 z. z- o ýelejnom obslarávaníV zneni neskoíších prcdpisov
zmluvný Vzťah sa skončidňoň nadobudnutia účinnostitejio dohody



2

1

]

3 Znluva iebola ku dňU podpisu tejto dohody Éálizovaná vžisdnom rozsahu.
vzhíádom na čo nevznlk i žiadnemu účastníkovi dohody žiadne ávázky l9sp
pohladávky, Podpisom lojlo dohody účastnicidohody vzájomné vyhlásujú, že ku
dňU podp su tejto dohody sú vysporiadané všetky nároky a áýázky wpýýajúce
2 píédmetu zmlulv a že §i do bud']ma nebud'|] navzájom uplatňovať žiadne
ďalšie náoky zo zmluvy,

článoklll
závorečnó Gt novenia

Tálo dohoda podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods ] zákoia
ě.211l2ooo z. z osobodnom pístupe k iníomác áín aozmene adoplnení
nEklorycF zákonov vzn€nl reskolšlch pledplsov á záloná č 54612010 z z
klo-yř sa doolňd lákor a a0/Ic64 zb obc,a.9kv záhonnlk vznérl ne§koršlch
p.edpisov a ktoďm §á m€.la a dopltajú nielloré za{ony, zhotovllel bene na
Vedomie povinnosť objednávatela zverejniť lúto dohod! a svojim podpisom dáva
súh]as na jej zveÉjnenie v plnoín rczsahu.

Táto dohoda nadobúda platnošť dňom jej podplsania oplávnenými zástupcami
oboch účaslníkov dohody a účinnosť dňom nasedujúcim po dn] jej zvelejnenia
na webovom sld e obiednávatela,

Táto dohoda je vYholovená V štyrcch rcvnopisoch, po dvoch Dvnopsoch ple
každého účástnlká dohody

4, Účastnlci dohody !ryhLasujú, že obsah tejlo dohody je zrczumitelný, aže ie
píeiávom ich slobodnej vóe, súčasne vyhlasujL], že si jU .iadne pÉčitall ]e]
obsahu a právnym L]činkom Polozumeli a ná znák sl]hlasu iu Ýlaslnoručne

uala paxa. dda ,L?:.],| .,.]:?.??. v eua p a*a ar,a,..?? :,.! }.,:,.k...?.3-
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