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DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO 

 

je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien 

a doplnkov 

  
 

Objednávateľ :      Obec Zborov 

Sídlo :    Lesná 10, 086 33 Zborov  

Štatutárny orgán :    Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce 

IČO :    00322741 

DIČ :    2020624804 

Bankové spojenie :    Prima Banka Slovensko, a. s. 

IBAN :                               SK51 5600 0000 0036 0537 5001             

Osoba poverená preberaním  

prác a podpísaním zápisnice  

o odovzdaní a prevzatí diela:   Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

Telefón :      +421948212206 

E-mail :      starosta@zborov.sk, jan.surkala@gmail.com  

 
 

      Zhotoviteľ:  ZBOR - STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik 
       Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov  

       Zapísaný v:                      Ob. R. Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39233/P 

       Zastúpená:  Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ 

        Telefón:  +421908841027 

 E-mail:  zborstavsro@gmail.com 

 IČO:  52707687 

 DIČ:                           2121119715 

 IČ DPH: SK2121119715 

 Bankové spojenie: VUB, a.s. 

 Číslo účtu: SK32 0200 0000 0042 0436 1551 
 

 
  

I.   

Úvodné ustanovenie 

 

1.1 Medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bola v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

dňa 27.05.2021 uzatvorená Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva"), ktorej predmetom má byť 

stavba „Bytový dom na Budovateľskej ulici". Zmluva nadobudla platnosť nasledujúcim dňom 

po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa 28.05.2021.  

 

II. 

Predmet dohody o ukončení Zmluvy 

 

2.1 Objednávateľ a sa vzájomne dohodli na ukončení zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo 

Zmluvy z dôvodu podstatnej zmeny okolností v sektore stavebníctva / rastu cien stavebných 

tovarov, ktoré by znemožnili realizáciu diela v rozsahu maximálneho finančného limitu 

podpory v nadväznosti na § 6 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 

rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky prípadné 

nároky, pohľadávky, alebo záväzky majúce pôvod v Zmluve, považujú voči sebe za 
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vysporiadané v celom rozsahu.  

 

III.  

Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Dohoda o ukončení Zmluvy nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

 

3.2 Táto dohoda o ukončení Zmluvy je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 

dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ. 

  

 

 

 

za Zhotoviteľa       za Objednávateľa 

 

V Zborove dňa                                                                     V Zborove dňa  

 

 

 

  ______________________   _____________________  

   Mgr. Peter Hudák, PhD.                                                Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

             Konateľ                                                                       starosta obce 


