
Dohoda o ukončení Zmluvy na výkon činnosti stavebného dozoru 

medzi: 

Účastník 1: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 

(ďalej len „účastník 1 

a 

Účastník 2: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 
Zápis v OR (ŽR) 
(ďalej len „účastník 2") 

(ďalej spolu účastník 1 a účastník 2 aj ako „účastníci dohody") 
sa dohodli na tejto Dohode o ukončení Zmluvy na výkon činností stavebného dozoru /ďalej len 

„dohoda"/ v zmysle ust. § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za 
nasledovných podmienok: 

Článok I. 
Predmet dohody 

1. Účastníci dohody uzatvorili dňa 20.10.2016 zmluvu na výkon činnosti stavebného dozoru, 
predmetom ktorej bolo zabezpečiť pre účastníka 1 stavebný dozor pri realizácii výstavby Materskej 
školy v obci Mirkovce. 

2. Účastník 2 má osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou 
stavebných inžinierov na výkon činnosti stavebný dozor s odborným zameraním Inžinierske stavby. Je 
držiteľom oprávnenia pre podkategóriu 22 mosty a tunely. Účastník 1 pre realizáciu projektu 
„Materská škôlka v obci Mirkovce" potrebuje výkon činnosti stavebného dozoru pre predmetný 
projekt Materská škôlka. 

3. Účastníci dohody sa dohodli, že platnosť a účinnosť zmluvy na výkon činnosti stavebného dozoru 
sa končí dňom účinnosti tejto dohody. 

OBEC MIRKOVCE 
Mirkovce 65, 082 06 Žehňa 
Ľubomír Bilišňanský, starosta 
00327484 
2021225613 
VÚB a. s. 
SK69 0200 0000 0000 2622 8572 

) 

Vincent Tomaščík 
Vincent Tomaščík 
Tulčík 300, 082 13 Tulčík 
10669884 
VÚB a.s. 
SK11 0200 0000 0002 8734 8572 
Žo-0/86/1992 



Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, účastník 1 obdrží 2 rovnopisy a účastník 2 obdrží 1 
rovnopis. 

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu účastníkmi dohody a účinnosť nadobúda nasledujúci 
deň po zverejnení tejto dohody. 

3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali a potvrdzujú, že dohodu uzatvorili po 
vzájomnom prerokovaní podľa ich vážnej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

V Mirkovciach dňa V Mirkovciach 


