
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY  
ev. č.: ZM 151/2021-03454 

(ďalej len „Dohoda“)  
 
 

 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
 
 
Názov: Obec Horňa 
Sídlo:   Horňa 148, 073 01  Sobrance   
Štatutárny orgán: Ján Varga, starosta 
IČO:   00 325 180 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno:           COLAS Slovakia, a.s. 
Sídlo:   Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava 
Štatutárny orgán: Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva 
   Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva 
   Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva 
IČO:   31 651 402 
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T 

 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 
 
za nasledovných podmienok: 
 
 

I. 
Predmet Dohody 

1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že dňa 28.01.1992 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 07-6/92 v znení jej 
neskorších dodatkov na dodávku stavebno-montážnych prác na stavbe „550 – HORŇA - 
kanalizácia (ďalej len „Zmluva“).  

1.2 Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy ku dňu účinnosti Dohody. 

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom ukončenia Zmluvy podľa bodu 1.2 tohto článku Dohody 
zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce im zo Zmluvy.  

1.4 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že všetky pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy sú 
dňom ukončenia Zmluvy podľa bodu 1.2 tohto článku Dohody vysporiadané, a že v súvislosti 
s ukončením Zmluvy nemajú voči sebe navzájom žiadne peňažné a ani iné nároky, ktoré 
vyplývajú a/alebo sa týkajú Zmluvy a/alebo jej plnenia.  
 

II. 
Záverečné ustanovenia 

2.1 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 
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2.2 Dohodu možno meniť, dopĺňať ju, alebo ju zrušiť len písomne, a to na základe dohody Zmluvných 
strán podpísanej oboma Zmluvnými stranami. 

2.3 V prípade, ak sa neskôr stane niektoré z ustanovení Dohody neplatné alebo nevykonateľné, nemá 
takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení Dohody vplyv na platnosť a 
vykonateľnosť ostatných ustanovení Dohody. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné bez 
zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k Dohode, ktorý nahradí neplatné alebo nevykonateľné 
ustanovenie Dohody tak, aby bola vôľa Zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných 
ustanoveniach Dohody zachovaná. 

2.4 Dohoda je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť 
originálu a každá zo Zmluvných strán dostane po 1 (jednom) rovnopise.  

2.5 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej 
obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu 
vôľu prostú akýchkoľvek omylov a že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto 
vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Horni, dňa 08.12.2021     V Trnave, dňa .................................. 
  
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
_________________________    ________________________ 
              Ján Varga 
            starosta obce 
 
 
 

________________________ 


