
 

Strana 1 z 1 

 

UZNESENIE Č. 293/2017 

z 28. augusta 2017 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovce konštatuje,že na základe vzájomne uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 
01/2001 zo dňa 05.01.2001 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:  
PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o.  
Herlianska 1070/87 
Vranov nad Topľou 093 03 
IČO: 36 451 215 
 
vznikol záväzok Zhotoviteľa voči Obci Kvakovce ako Objednávateľovi vykonať dielo, názov stavby: 
„Vodovod v obci Kvakovce“ s miestom vykonania diela k.ú. Kvakovce.  
 
Na základe vzájomne prejavenej vôle zmluvných strán bol v čl. II. Východiskové podklady, bod 2.2 
termín stavby a následne v čl. IV. Čas plnenia bod 4.1 ZoD zmluvne dojednaný čas vykonania diela na 
termín do 12 mesiacov od odovzdania staveniska.  
 
Na základe vzájomne prejavenej vôle zmluvných strán v Dodatku č. 2 k ZoD sa obec Kvakovce 
a zhotoviteľ dňa 31.07.2003 dohodli pre nedostatok finančných prostriedkov na ukončení diela takto: 
Zhotoviteľ bude ukončené a ucelené celky  priebežne odovzdávať do prevádzky obci Kvakovce podľa 
finančných prostriedkov objednávateľa – čiže obce. Zhotoviteľ sa zaviazal ukončiť dielo komplet do 4 
mesiacov od písomného oznámenia objednávateľa, že na predmetnú stavbu má vyčlenené finančné 
prostriedky.  
 
Vzhľadom na časový odstup od uzatvorenia ZoD, resp. jej dodatkov, zmenu právnej úpravy týkajúcej 
sa právneho postavenia objednávateľa ako jednotky územnej samosprávy, resp. verejného 
obstarávateľa, nie je možné zo strany objednávateľa po právnej ani faktickej stránke zabezpečiť 
financovanie predmetného diela, resp. vyčleniť finančné prostriedky, keďže tomu bránia predpisy 
verejného práva. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 1/2001 zo dňa 5.1.2001 v znení 
neskorších dodatkov z vyššie uvedených dôvodov.  
 
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce vykonať všetky právne úkony súvisiace s odstúpením od 
Zmluvy od dielo č. 1/2001 zo dňa 5.1.2001 v znení neskorších dodatkov z dôvodov uvedených v tomto 
uznesení, ale aj z iných dôvodov, ktoré môžu vzniknúť, respektíve dôvodov, na ktoré obec upozorní 
právny zástupca obce.  
 
Hlasovanie  
ZA: Švecová, Janevová, Tomko 
Proti: 0 
Zdržal sa: Arendáš 
 
Uznesenie bolo schválené 


