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Dohoda o zániku zmluvného vzťahu  
 

Článok I.  
Účastníci dohody 

 
 
Objednávateľ :    
 
Obec Ondavské Matiašovce 
Sídlo: Ondavské Matiašovce 201, 09401 
IČO: 00332631,     DIČ: 2020630271 
Zastúpený : Bc. Martin Mika, starosta obce 
 
 
Zhotoviteľ:        
 
Obchodné meno : ENERGOTRADING, s. r. o. 
Sídlo: Lúčna 831/83, 093 01 Vranov nad Topľou 
IČO: 43844456,       DIČ: 2022504550,       IČ DPH: SK2022504550 
zapísaná v Obch. registri OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19418/P 
zastúpený : Peter Spusta, konateľ 
 
 

Článok II. 
Predmet dohody 

 
2.1    Objednávateľ /obstarávateľ/ Obec Ondavské Matiašovce uzavrel  dňa 23.7.2004 písomnú 
Zmluvu o dielo (č. 21/2004) so zhotoviteľom : obchodná spoločnosť TOPNAM s.r.o. (IČO: 31686478), 
na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať dielo  „Vodovod, Ondavské Matiašovce“. Toto dielo 
začal realizovať, ale ku dnešnému dňu nie je dielo zhotovené úplne,  iba čiastočne. 
 
2.2    Účastníci následne uzavreli dňa 18.12.2009 písomnú Dohodu o prevode práv a povinností zo 
Zmluvy o dielo č. 21/2004 zo dňa 23.7.2004  na základe ktorej sa tri subjekty : TOPNAM s.r.o., 
ENERGOTRADING, s.r.o. a Obec Ondavské Matiašovce   dohodli, že práva a povinnosti zhotoviteľa 
(pôvodne spoločnosti TOPNAM s.r.o.) preberá a prechádzajú na nového zhotoviteľa : spoločnosť 
ENERGOTRADING, s.r.o..  Ani tento nový zhotoviteľ však dielo nezhotovil (nevykonal).  

 
2.3     Účastníci sa dohodli, že záväzky zmluvných strán  vyplývajúce zo zmluvy o dielo (č. 21/2004) 
zo dňa 23.7.2004, v znení Dohody zo dňa 18.12.2009 o prevode práv a povinností zo Zmluvy o dielo č. 
21/2004 zo dňa 23.7.2004,  sa zrušujú a zmluva o dielo zaniká. Účastníkom nevznikajú zo zrušenej 
zmluvy o dielo žiadne práva a povinnosti.   Dňom zániku zmluvného vzťahu je deň nadobudnutia 
účinnosti tejto dohody.   
 
2.4    Medzi zmluvnými stranami je nesporné, že jedinou vykonanou časťou diela je tzv. prívodný 
rad vodovodu (od bodu napojenia po štátnu cestu Podčičva - Tovarné v dĺžke 585 metrov a od štátnej 
cesty po miestnu komunikáciu v dĺžke 2797 metrov), ale ostatné časti diela sú nevykonané (ani 
čiastočne).  Dielo ako celok nie je zrealizované. 
 
2.5        Zhotoviteľ vyhlasuje, že neeviduje voči objednávateľovi  žiadne peňažné (ani iné majetkové) 
pohľadávky alebo nároky.   

 



2 

 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
3.1 Táto dohoda nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami. Táto dohoda 
nadobúda účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
3.2 Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a ods. 5 zákona NR SR č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Potvrdenie o zverejnení je 

prílohou č. 1 tejto dohody. Zhotoviteľ súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely tejto dohody 

a so zverejnením tejto dohody podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 
3.3   Táto dohoda je uzavretá v súlade s § 570 a nasl. Občianskeho zákonníka. V prípade 
pochybností sa táto dohoda riadi týmito zákonnými ustanoveniami.  
 
3.4  Túto dohodu si účastníci prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, 
vážne, bez nátlaku a nie v tiesni podpísali. 
 
3.5  Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých si každý účastník ponechá po 
jednom rovnopise.  
 
 
V Ondavských Matiašovciach, dňa ......................    
 
 
Objednávateľ :       Zhotoviteľ :  
 
 

...........................................    ........................................... 
Bc. Martin Mika, starosta obce    Peter Spusta, konateľ 

   


