
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO zo dňa 29.06.2021 

uzavretej v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991  

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

( ďalej len „Dohoda“) 

 

Strany dohody 

 

1.  Názov organizácie:  Gymnázium Ľudovíta Štúra  

Sídlo organizácie:  ul. 1.mája 2, 911 35 Trenčín  

Štatutárny orgán:  RNDr. Pavol Kováč  

IČO:    00160458  

DIČ:    2021309719  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

IBAN:   SK6081800000007000505297  

SK2781800000007000643534 - výkonová záruka  

Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:  

a) zmluvných:  Mgr. Tomáš Baláž  

b) a technických:  Ing. Roman Sabadka  

(ďalej len “Objednávateľ ”)  

 

a  

2.  Názov:   ROKO gips, s.r.o.  

Sídlo:    G.Švéniho 10A , 971 01 Prievidza  

Štatutárny orgán:  Ing.Roman Götzl, konateľ spoločnosti  

Ing.Miroslav Volár, konateľ spoločnosti  

Zapísaná v:   OR okresného súdu v Trenčíne,  

Oddiel : S.r.o, Vložka č. : 10880/R  

IČO:    36302031 

DIČ:    2020076927  

IČ DPH:   SK2020076927  

Bankové spojenie:  VÚB ,a.s.  

Číslo účtu:   2471867451/0200  

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  

a) zmluvných:  Ing.Roman Götzl, konateľ spoločnosti  



Ing.Miroslav Volár, konateľ spoločnosti  

b) technických:  Ing.Roman Spišák, výrobný riaditeľ  

Ing.Miroslav Volár, konateľ spoločnosti  

Číslo telefónu:   +421905033633  

Číslo faxu:  

Email:     rokovolarm@gmail.com  

 

(ďalej len “Zhotoviteľ”) 

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „strany dohody“) 

 

1. Na základe verejeného obstarávania, realizovaného prostredníctvom Vestníka verejného 

obstarávania, bola medzi zmluvnými stranami dňa 29.06.2021 uzatvorená Zmluva o dielo 

(ďalej len „Zmluva“) na vyhotovenie diela s názvom „Energetická úspora budovy A“, pričom 

v zmysle čl. III. bod 3.1 Zmluvy predmetom zmluvy sú práce spojené s výmenou okien budovy 

A, špecifikovaný v Prílohe č. 1 Zmluvy. 

 

2. Vzhľadom na skutočnosť, že po uzavretí Zmluvy, bez zavinenia ktorejkoľvek zmluvnej 

strany, došlo k vzneseniu požiadaviek Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne na vykonanie 

stavebných prác, ktoré neboli predmetom verejného obstarávania a ktoré menia rozsah pôvodne 

vysúťaženého diela a navyšujú hodnotu stavených prác, dohodli sa strany dohody v súlade s čl. 

XV. bod 15.2. Zmluvy na ukončení Zmluvy dohodou. 

 

3. Zhotoviteľ  v súvislosti s vyporiadaním pohľadávky Zhotoviteľa Objednávateľom podľa čl. 

XV. bod 15.8. Zmluvy prehlasuje, že voči Objednávateľovi nemá žiadnu pohľadávku, ktorá by 

sa mala titulom Zmluvy vysporiadať a nevystaví Objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru 

v zmysle čl. XV. bod 15.8. Zmluvy. Zhotoviteľ výslovne uvádza, že titulom zmluvného vzťahu 

s Objednávateľom vzniknutým zo Zmluvy si voči Objednávateľovi neuplatňuje a v budúcnosti 

neuplatní žiadne nároky, a to ani sekundárnej povahy. 

 

4. Objednávateľ prehlasuje, že voči Zhotoviteľovi nemá žiadnu pohľadávku, ktorá by sa mala 

titulom Zmluvy vysporiadať a  výslovne uvádza, že titulom zmluvného vzťahu so 

Zhotoviteľom vzniknutým zo Zmluvy si voči Zhotoviteľovi neuplatňuje a v budúcnosti 

neuplatní žiadne nároky, a to ani sekundárnej povahy.  



5. Zmluvné strany prehlasujú, že vzájomné nároky zmluvných strán považujú podpisom tohto 

dodatku za vyporiadané a to v celom rozsahu. V zmysle tohto bodu dodatku sa za vzájomné 

nároky považujú aj prípadné nároky, ktoré vznikli zo zmluvného vzťahu, o ktorých v čase 

podpisu dodatku zmluvné strany nemali vedomosť. 

 

6. Dohoda  nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom. 

 

7. Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva 

Zhotoviteľ. 

 

8. Strany dohody vyhlasujú, že si text Dohody riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 

a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dohody a na znak súhlasu ju 

podpísali. 

 

 

V Trenčíne, dňa 22.12.2021               V Prievidzi, dňa 22.12.2021 

za Objednávateľa      za Zhotoviteľa   

   

 

 

 

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

RNDr. Pavol Kováč     Ing. Miroslav Volár 

riaditeľ      konateľ               

 


