
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO 
č. KVA-1970/412/2020-1970/2020 

 
 

Objednávateľ:    
Názov objednávateľa:   Obec Kvakovce 
Sídlo objednávateľa:   Domašská č. 97/1, Kvakovce, 094 02 Slovenská Kajňa 
Štatutárny zástupca:   Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce 
IČO:     00332518 
DIČ:     2020630161 
IČ DPH:    neplatca DPH 
Bankové spojenie:   OTP Banka Slovensko a. s. 
IBAN:     SK23 5200 0000 0000 0933 7056 
Telefón:    057/44 94 154 
Mobil:     0918 513 324 
E – mail:    kvakovcedomasa@gmail.com 
 
(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

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

(ďalej len „FAD STU“) Bellušove ateliéry 
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 Bellušové ateliéry 
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 04.12.2020 Zmluvu o dielo č. KVA-1970/412/2020-1970/2020 

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorej predmetom je projektová 
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dokumentácia pre dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Komerčné objekty 

služieb na nábrežnej promenáde (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 

9.3.2021 . 

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 9.3.2021   V Bratislave, dňa 10.3.2021 
 
Za Objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

...........................................................    ........................................................... 
Mgr. Radovan Kapraľ     prof. Ing. arch. Pavel Gregor PhD. 
starosta obce      dekan FAD STU 
  
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
  


