
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo  
 
Objednávateľ :   Obec Čerhov 
Sídlo :     Dlhá 100, 076 81 Čerhov 
IČO :     00331422 
Štatutárny zástupca :   Ing. Jaroslav Bajužik, starosta 
 
 
Zhotoviteľ : 
Obchodné meno :   STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov 
Sídlo :     Družstevná 195 075 01 Plechotice 
IČO :     31682987 
IČ DPH :    SK2020506950 
Štatutárny zástupca :   Ing. Vladimír Mihalko, konateľ  
 

I. 
 
Objednávateľ a zhotoviteľ zhodne deklarujú, že dňa 30.11.2017 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 
720/2017, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vo vlastnom mene na svoje nebezpečenstvo 
v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v zmluve vykonať dielo „Rekonštrukcia 
domu smútku Čerhov“, miesto stavby Čerhov a objednávateľ sa zaviazal dielo zhotovené 
podľa zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu vo výške 99.964,03 EUR bez DPH 
(117.556,83 EUR s DPH). 
 

II. 

 
Objednávateľ a zhotoviteľ zhodne deklarujú, že zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto dohody 
vykonal dielo v rozsahu : 
 
a/ „Dom smútku“ úplne, za čo mu objednávateľ zaplatil cenu vo výške 51,493,72 EUR bez 
DPH, a to na základe  

- faktúry č. 19VF00029 zo dňa 30.6.2019 na sumu  13.689,85 EUR bez DPH 
- faktúry č. 19VF00039 zo dňa 31.7.2019 na sumu  11.990,95 EUR bez DPH 
- faktúry č. 19VF00049 zo dňa 2.9.2019 na sumu  7.335,52 EUR bez DPH 
- faktúry č. 19VF00054 zo dňa 30.9.2019 na sumu  14.923,27 EUR bez DPH 
- faktúry č. 19VF00075 zo dňa 22.11.2019 na sumu  3.554,13 EUR bez DPH 

 
b/ „Spevnená plocha a terénne sadové úpravy“ čiastočne, za čo mu objednávateľ zaplatil cenu 
vo výške 18.711,53 EUR bez DPH, a to na základe  

- faktúry č. 19VF00068 zo dňa 31.10.2019 na sumu  18.711,53 EUR bez DPH 
 

III. 
 
Objednávateľ a zhotoviteľ týmto po vzájomnej dohode ukončujú s účinnosťou odo dňa 
podpisu tejto dohody Zmluvu o dielo špecifikovanú v čl. I tejto dohody, v dôsledku čoho dôjde 
ku zániku všetkých práv a povinností na oboch zmluvných stranách.  



Objednávateľ a zhotoviteľ týmto zhodne deklarujú a svojimi podpismi na tejto dohode 
potvrdzujú, že ku dňu podpisu tejto dohody sú všetky ich vzájomné práva a povinnosti 
vyplývajúce zo Zmluvy o dielo v celom rozsahu vysporiadané a že medzi nimi neexistujú žiadne 
sporné práva ani skutočnosti, ktoré by si mohli voči sebe uplatňovať v budúcnosti.  
 

IV. 
 
Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 
Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo strán obdrží jeden 
rovnopis. 
 
Účastníci tejto dohody prehlasujú, že si text dohody prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlas s ňou ju slobodne, vážne a dobromyseľne podpisujú.  
 
V Čerhove dňa 07.02.2020    V Čerhove dňa 07.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................    .................................................. 


