
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO 
č. 0502/0013/20 

 
 

Objednávateľ:    
Názov objednávateľa:   DOMAŠA INVEST, n. o. 
Sídlo objednávateľa:   Domašská 97/1, 094 02 Kvakovce 
Štatutárny zástupca:   Ing. Martina Timková, štatutárny zástupca 
IČO:     50564706 
DIČ:     2120365269 
IČ DPH:    neplatca DPH 
Bankové spojenie:   OTP Banka Slovensko, a. s. 
IBAN:     SK86 5200 0000 0000 1718 4483 
Telefón:    0915 958 121 
e-mail:     domasainvest@gmail.com 
 
(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

 
a 
 
Zhotoviteľ:               
Názov zhotoviteľa:   Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 (ďalej len „FAD STU“) PC – ARCH 
Sídlo zhotoviteľa:   Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 
Štatutárny zástupca:   prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., dekan FAD STU 
IČO:     00397687 
DIČ:     2020845255 
IČ DPH:    SK 2020845255 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 7000081930/8180 
Číslo účtu:    SK04 8180 0000 0070 0008 1930 

Splnomocnenci pre vecné a obchodné rokovanie: 
pre veci zmluvné:  
Ing. Anna Karasconyová, tajomníčka fakulty 
anna.karacsonyova@stuba.sk 
+421 918 665 044 
Ing. Roman Rosina, vedúci PC-ARCH 
roman.rosina@stuba.sk 
+421 918 799 275 

zodpovedný riešiteľ:   Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. 
katarina.smatanova@stuba.sk 
+421 917 612 804 

 
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ  spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.10.2020 Zmluvu o dielo č. 0502/0013/20 podľa § 536 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorej predmetom je projektová dokumentácia pre 



dielo Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie (Nábrežná promenáda, 

Múzeum športových hrdinov) (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“). 

Článok 2 
Predmet dohody 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o dielo ukončujú na základe vzájomnej dohody ku dňu 

8.3.2021. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že podpisom tejto dohody považujú svoje vzájomné vzťahy založené na 

základe Zmluvy o dielo za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nemá a nebude si 

z tohto titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej strane akékoľvek práva, právne nároky, záväzky 

alebo pohľadávky a/alebo vyžadovať plnenie akýchkoľvek povinností. 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a 

účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa osobitného predpisu.  

2. Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy 

a Zhotoviteľ 2 rovnopisy. 

3. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto dohody vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a 

potvrdzujú, že táto dohoda bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, 

ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 
 
 
V Kvakovciach, dňa 8.3.2021     V Bratislave, dňa 9.3.2021 
 
Za Objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
 

...........................................................    ........................................................... 
Ing. Martina Timková     prof. Ing. arch. Pavel Gregor PhD. 
štatutárny zástupca     dekan FAD STU 
  
 
 

                 
 


