
 
DOHODA O UKONČENÍ  

Zmluvy o dielo č. 25/03/2019/SNV zo dňa 07.06.2019 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov   

(ďalej ako „dohoda“) 

 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

 

Objednávateľ:                                   Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo podľa zriaďovacej listiny:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:   Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene organizácie: doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, generálny riaditeľ 

IČO:     35 555 777 

DIČ:     202 177 2544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift/BIC:    SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy:  www.scksk.sk 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

 

a 

 

 

Zhotoviteľ:    C.M.R. Slovakia, s.r.o. 

sídlo:     Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice 

osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Milan Dreveňák - konateľ     

IČO:      31 721 079 

DIČ:     2020524000 

IČ DPH:    SK2020524000 

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 

zahraničnej banky 

IBAN:     SK61 1111 0000 0066 2075 3027 

Swift/BIC:    UNCRSKBX 

právna forma: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 2796/P 

 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany dňa 07.06.2019 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 25/03/2019/SNV (ďalej len ako 

„Zmluva“), predmetom ktorej bola realizácia diela, ktorým bolo v zmysle zmluvy spracovanie 

realizačnej projektovej dokumentácie, ako aj realizácia rekonštrukcie mosta M725 cez potok 

Peklisko – Olcnava – cesta III/3241 v súlade s uzatvorenou Zmluvou a cenovou ponukou 

zhotoviteľa. 

2. Počas realizácie projektovej dokumentácie kontaktoval zhotoviteľ aj Slovenský vodohospodársky 

podnik, štátny podnik, ktorý vo veci vydal stanovisko v nadväznosti na ktoré bolo potrebné 

prepracovanie technického návrhu, ako aj rozpočtu stavby. Vplyvom uvedených skutočností celková 

cena diela podstatne presiahla sumu uvedenú v Zmluve. 

3. S prihliadnutí na uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na ukončení Zmluvy v súlade 

s článkom XVI. Trvanie a zánik zmluvy, bodom 16.2. a to ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto 

Dohody. 

 

Článok II 

Usporiadanie vzájomných nárokov 

1. Objednávateľ podpisom tejto Dohody prehlasuje, že pred jej podpisom zhotoviteľ odovzdal 

v potrebnom počet vyhotovení a v Zmluvou požadovanom formáte kompletnú realizačnú projektovú 

dokumentáciu, pričom táto nie je zaťažená právami tretích osôb. Pre odstránenie akýchkoľvek 

pochybností zhotoviteľ prehlasuje, že podpisom tejto Dohody prevádza vlastnícke právo 

k realizačnej projektovej dokumentácii na objednávateľa vrátane všetkých práv spojených s týmto 

dielom na objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ sa podpisom tejto Dohody zároveň výslovne a bezvýhradne zaväzuje, že pri realizácii 

rekonštrukcie mosta špecifikovaného v Zmluve na podklade realizačnej projektovej dokumentácie 

poskytne na vlastné náklady a vždy na výzvu objednávateľa, prípadne zhotoviteľa stavby, 

bezodkladne akúkoľvek potrebnú súčinnosť. 

3. Objednávateľ sa zároveň podpisom tejto Dohody zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi všetky účelne 

vynaložené náklady súvisiace so spracovaním realizačnej projektovej dokumentácie vo výške 

3 254,08 EUR bez DPH (3 904,90 EUR s DPH) a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

Dohody.  

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Dohody považuje všetky svoje nároky zo zmluvy 

vrátane nárokov súvisiacich za prevod vlastníckeho práva k realizačnej projektovej dokumentácii za 

urovnané a vysporiadané v celom rozsahu. 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení. 

2. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

dve (2) vyhotovenia. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po 

prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

V Košiciach, dňa:      V Ľuboticiach, dňa:  

 

 

 

_____________________________________       _________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  C.M.R. Slovakia, s.r.o. 

doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA   Ing. Milan Dreveňák - konateľ 

generálny riaditeľ      


