UZNESENIE Č. 292/2017
z 28. augusta 2017
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach konštatuje, že na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 06/2002
zo dňa 30.08.2002 v znení neskorších dodatkov (v ďalšom texte len „ZoD“), medzi
objednávateľom:
Obec Kvakovce
Domašská č. 97/1
094 02 Kvakovce
IČO: 00 332 518
a zhotoviteľom:
GASMONTA s.r.o.
Herlianska 1070/87
Vranov nad Topľou 093 03
IČO: 36 477 613
(ktorá ako právny nástupca pôvodného zhotoviteľa Jozef Plančár – GASMONTA vstúpila do všetkých
práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo č. 6/2002 a ako zhotoviteľ sa zaviazala voči Obci
Kvakovce ako objednávateľovi vykonať dielo, zhotovenie stavby: „Kanalizácia a ČOV Kvakovce“
s miestom vykonania diela k.ú. Kvakovce).
a na základe vzájomne prejavenej vôle zmluvných strán v Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/2002 mal
zhotoviteľ ukončiť dielo do 10 mesiacov od písomného oznámenia objednávateľa, že na predmetnú
stavbu má vyčlenené finančné prostriedky.
Vzhľadom na časový odstup od uzatvorenia Zmluvy o dielo č. 6/2002 a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo
č. 6/2002, vzhľadom na závery Protokolu o výsledku kontroly Úradu pre verejné obstarávanie číslo
7195-7000/2014-OK/4 zo dňa 14.10.2014 a zmenu právnej úpravy týkajúcej sa právneho postavenia
objednávateľa ako jednotky územnej samosprávy, resp. verejného obstarávateľa, nie je možné zo
strany obce Kvakovce po právnej ani faktickej stránke zabezpečiť financovanie predmetného diela.
Okrem toho bola dodávateľovi zo strany obce Kvakovce v rozpore so Zmluvou o dielo, (čl. VI. Platobné
podmienky bod 6.6.) vyplatená kolaudačná rata vo výške 10 %, ktorá mala byť v zmysle Zmluvy
o dielo vyplatená až po kolaudácii diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na
diele, pričom k týmto právne významným udalostiam ako podmienkam pre vyplatenie kolaudačnej
raty nedošlo. Vzhľadom na charakter a dôsledky tejto skutočnosti obecné zastupiteľstvo považuje túto
skutočnosť za hrubé porušenie ZoD.
Vzhľadom na vyššie uvedené obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ust. § 344 a nasl.
Obchodného zákonníka a v súlade s čl. X. ZoD odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 06/2002 zo dňa
30.08.2002 v znení neskorších dodatkov.
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce vykonať všetky právne úkony súvisiace s odstúpením od
Zmluvy od dielo č. 6/2002 zo dňa 30.8.2002 v znení neskorších dodatkov z dôvodov uvedených
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v tomto uznesení, ale aj z iných dôvodov, ktoré môžu vzniknúť, respektíve dôvodov, na ktoré obec
Kvakovce upozorní právny zástupca obce.
Hlasovanie:
ZA: Švecová, Janevová, Tomko
Proti: 0
Zdržal sa: Arendáš
Uznesenie bolo schválené.
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