
Dohoda o ukončení Zmluvy na výkon stavebného dozoru 
zo dňa 01.07.2021 

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov 

č1.I 
Účastníci dohody 

Objednávatel: 
Sídlo organizácie: 
Štatutárny orgán: 
ičo: 
DIČ : 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Gymnázium Ľudovíta Štúra 
ul. 1.mája 2, 91135Trenčín 
RNDr. Pavol Ková č , naditel 
00160458 
2021309719 
Štátna pokladnica 
SK608 1 800000007000505297 

(dalej len objednávatel ) 

a 

Poskytovatel: Ing. Ivan Matejka 
Sídlo: Hollého 9,91105 Trenčín 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK675 1100 0000 0029 3532 5707 
IČO: 33 167 915 
DIČ : 1032638013 
IČ  DPH: SK1032638013 
Register: Zapísaný v OR OÚ Trenč ín,Č .2iv.reg.309-6850 

(dalej len ,,poskytovatel; objednávatel a poskytovatel spolu dalej ozna čení len ako 
účastníci dohody) 

č l. 11 
Úvodné ustanovenie 

Účastníci dohody dňa 01 .07.2021 uzatvorili medzi sebou Zmluvu na výkon stavebného 

dozoru uzatvorenú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov (dalej len ,,Zmluva). Predmetom Zmluvy bola povinnost 

poskytovatela zabezpe čit pre objednávatela výkon stavebného dozoru v rámci investi čnej 

akcie ,,Energetická úspora budovy A. 

2. Kedže v súvislosti s dodato čnými podmienkami Krajského pamiatkového úradu 

v Trenčíne by došlo k takým zmenám rozsahu pvodne vysútaženého diela, ktoré významným 
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spásobom zvyšovali hodnotu stavených prác, uzatvoril Objednávatel Dohodu o ukon čení 
Zmluvy o dielo zo dňa 29.06.2021, ktorej predmetom bolo zhotovenie diela s názvom 

,,Energetická úspora budovy A so zhotovitelom ROKO gips, s.r.o. S ohladom na skuto čnost, 
že sa predmetné stavebné dielo nebude realizovat z d6vodov uvedených vyššie, stala sa 
činnost stavebného dozoru po čas jeho realizácie bezpredmetnou. Na základe vyššie 
uvedených skuto čností účastníci dohody uzatvárajú túto dohodu. 

č l. 111 
Predmet dohody 

i. Účastníci dohody sa dohodli na ukončení Zmluvy ku dňu 29.03.2022 

2. Účastníci dohody zhodne vyhlasujú, že ku d ňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody 
neevidujú voč i sebe žiadne pohladávky, ktoré by im vznikli zo Zmluvy a že nebudú vo č i 
sebe uplatňovat žiadne dalšie nároky vyplývajúce zo Zmluvy. 

Č i. 111. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda je platná d ňom jej podpísania oboma ú častníkmi Dohody a nadobúda 
účinnost v nasledujúci de ň  po dni jej prvého zverejnenia v súlade s prislušnými právnymi 
predpismi. 

2. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú ur čené pre 
objednávatela a jeden rovnopis pre poskytovatela. 

3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si túto dohodu pre čítali, jej obsahu porozumeli 
a uzatvárajú ju na základe svojej slobodnej v6le, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

Za poskytovatela: 	 Za objednávatela: 

V Trenčíne, dňa .............................. V Trenčíne, dňa ....................... 

Ing. Ivan Matejka 	 RNDr. Pavol Kováč  
riaditel 
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