
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo zo dňa 30.12.2021 
 

Zmluvné strany: 

 

Zmluvná strana 1 

Obchodné meno : Obec Likavka 

Sídlo : 034 95 Likavka 815 

IČO   : 00315362 

DIČ   : 2020589582 

Kontaktná osoba : Ing. Marián Javorka, starosta obce 

Bankové spojenie: : Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:  : SK88 5600 0000 0083 3872 0001 

 

a 

 

Zmluvná strana 2 

Obchodné meno : JH-ROAD, s.r.o. 

Sídlo   : 034 95 Likavka 784 

IČO   : 44324421 

DIČ   : 2022668010 

IČ DPH  : SK2022668010 

Kontaktná osoba : Ján Hradský, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:  :  VÚB banka, a.s., exp. Ružomberok 

Číslo účtu:              :      SK51 0200 0000 0026 2056 6258 

 

sa dohodli na tejto dohode o ukončení zmluvy (ďalej len „dohoda“) v zmysle ustanovení 

zmluvy o dielo za nasledovných podmienok:  

 

Článok I. 

Predmet dohody 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.12.2021 zmluvu o dielo na základe verejného 

obstarávania v elektronickom systéme TENDERnet, predmetom ktorej bolo 

zabezpečenie stavebných prác, konkrétne: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV PRI 

CESTE I/59 A PRI CESTE III/2228, UL. J. KAČKU. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť zmluvy o dielo sa končí dňom 

účinnosti tejto dohody. 

3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že všetky zrealizované práce resp. dodané tovary, 

pokiaľ boli realizované a dodané, budú finančne vysporiadané v zmysle ustanovení 

zmluvy o dielo, t.j. zmluvná strana 2 vráti všetky nevyčerpané finančné prostriedky zo 

zálohy, ktorá jej bola poskytnutá zmluvnou stranou 1, pokiaľ bola poskytnutá. 



4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že si navzájom nebudú voči sebe uplatňovať žiadne 

ďalšie požiadavky na plnenie zmluvy a žiadne finančné nároky ako úhradu za náklady 

spojené s ukončením predmetnej zmluvy dohodou, ani žiadne zmluvné pokuty. 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdrží jedno 

(1) vyhotovenie. 

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu účastníkmi dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle zmluvnej strany 1. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a uzatvárajú 

ju na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, na znak čoho túto zmluvu podpisujú. 

 

 

 

V Likavke dňa 08.02.2022 V Likavke dňa 08.02.2022 

  

Zmluvná strana 1 Zmluvná strana 2 

  

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

Ing. Marián Javorka Ján Hradský 

starosta obce konateľ spoločnosti 

 


