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Odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 17/2019 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov(ďalej len „zmluva”) 

 

uzatvorenej dňa 09.05.2019 medzi  zmluvnými stranami 

 

1.1  Objednávateľ:  Mestská časť Košice - Košická Nová Ves 

         Sídlo: Mliečna 1, 040 14 Košice – mestská časť Košická Nová Ves 

         Štatutárny zástupca: Ing. Michal Krcho, starosta mestskej časti 

         IČO: 00 690 996 

         DIČ: 202 076 1556 

            Telefón: +421 918 630 122 

         Email: starosta@kosickanovaves.sk 

            (ďalej len „objednávateľ") 

a 

1.2  Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o.     

Sídlo: Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov  

Štatutárny orgán: Jozef Horvát, konateľ  

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I,  

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21162/V  

Zástupca na rokovanie o veciach  

zmluvných: Jozef Horvát, konateľ  

technických: Jozef Štefanko, stavbyvedúci  

IČO: 43 953 859  

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:  

e - mail:  

         (ďalej len „zhotoviteľ“)   

 

 

 Kde predmetom zmluvy je stavba: Zníženie energetrickej náročnosti obecnej budovy s. 

č. 1208, realizovaná v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 

1208, Kód projektu v ITMS2014+ : 310041M126. 

 

V  článku 15 zmluvy  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA sa  uvádza  v bode 15.1 Zmluva je platná 

dňom podpisu obidvomi  zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej 

podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany 

poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Nakoľko k splneniu odkladacej podmienky 

nedôjde v zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluva nenadobúda účinnosť. 

 

Objednávateľ a zhotoviteľ predčasne ukončujú zmluvu v zmysle čl. 12 TRVANIE A ZÁNIK 

ZMLUVY ods. 12.2.1 na základe vzájomnej písomnej dohody oboch zmluvných strán. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že toto odstúpenie od zmluvy uzatvorili na základe vlastnej vôle, 

odstúpenie nebolo podpísané v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, odstúpenie si prečítali, 

jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis odstúpenia  je prejavením súhlasu 

s celým jej obsahom. 

 

Toto odstúpenie je vypracované v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ 

a dve zhotoviteľ. 
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 V Košiciach, dňa 28.5.2019                                     V Trebišove dňa    31.5.2019 

 

    Za objednávateľa:                                                  Za zhotoviteľa: ...................................... 

 

 

 

 

 

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

               Ing. Michal Krcho                                                                       Jozef Horvát 

           starosta mestskej časti                                                                         konateľ 


