Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 29.07.2016

Objednávateľ:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo bankového účtu:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Zborov
Lesná 10, 086 33 Zborov
obec
Ján Lukáč, starosta
054/479 83 06, starosta@zborov.sk
00322741
2020624804
VÚB, a.s.
726522/0200

a
Zhotoviteľ:
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Sídlo:
Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš
Kancelária:
Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia:
OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vl. číslo: 22857/P
Štatutárny zástupca:
Ing. Dana Jenčová, MBA - konateľ
Kontakt:
sekretariat@mediinvest.sk, 0948 174 346
IČO:
45 483 078
DIČ:
2023019911
IČ DPH:
SK2023019911
Bankové spojenie:
VÚB a.s., Prešov
Číslo bankového účtu/IBAN:
SK94 0200 0000 0027 3358 1251
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(spolu ďalej ako „zmluvné strany“)
zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa
29.07.2016 (ďalej len „dohoda“) v nasledovnom znení:
1.

2.

3.
4.
5.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.07.2016 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo dodanie
diela spočívajúce v je prípravná podpora projektu rekonštrukcie národných kultúrnych
pamiatok a s tým súvisiacich aktivít v obci Zborov v rámci Programu Interreg V-A PoľskoSlovensko 2014-2020, Prioritná os 1 „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia (ďalej len „zmluva“).
Podľa článku IX. ods. 9.7 písm. b) zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že zmluvu je možné
ukončiť aj dohodou, ktorá musí byť písomná a v ktorej bude uvedený deň ukončenia
účinnosti tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa týmto dohodli na ukončení Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi
zmluvnými stranami dňa 29.07.2016, a to ku dňu 26.10.2017.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky záväzky vyplývajúce im z tejto zmluvy pokladajú
zmluvné strany ukončením tejto zmluvy za vyrovnané.
Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po
podpise dohody obidvoma zmluvnými stranami jedno vyhotovenie.
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6.
7.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu tejto dohody a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzavreli slobodne, vážne, bez omylu, nebola
uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Prešove dňa 26.10.2017

V Zborove dňa 26.10.2017

.....................................................
Ing. Dana Jenčová, MBA
konateľ, MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

..................................................
Ján Lukáč
starosta obce Zborov

2

