
DOHODA O UKONČENÍ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI 

ZMLUVY O DIELO 
 
uzavretá medzi účastníkmi dohody : 

 

 1.  GRIFF – Ing. Milan Zvara 

Irkutská 14 

040 12 Košice 

Kontaktná adresa:  Krivá 17, 040 01 Košice 

IČO :  10 687 092 

      DIČ :  10 30 172 759 

 

                                   ďalej ako „zhotoviteľ“ 
 

a 

 

2. Obec Veľká Lomnica 

Obecný úrad 

Tatranská 175/23 

059 52 Veľká Lomnica 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Peter Duda - starosta 

       IČO :  326 666 

                     ďalej  ako „objednávateľ“ 

 

 

ktorí po prehlásení, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je akýmkoľvek spôsobom 

obmedzená, uzavreli nasledovnú dohodu o ukončení platnosti a účinnosti 

zmluvy o dielo. 

 

Úvodné ustanovenie 
 

Obec Veľká Lomnica na strane objednávateľa a Ing. Milan Zvara – GRIFF, Irkutská 

14, 040 01 Košice, IČO: 10 687 092, uzavreli dňa 07.07.2009 zmluvu o dielo číslo 01/2009 

na spracovanie projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia zdravotného strediska vo Veľkej 

Lomnici“. Predmetná zmluva o dielo nikdy nenadobudla účinnosť, nakoľko nebola 

uzatvorená vážne, vzhľadom na uzatvorenú zmluvu o dielo číslo 01/2009 zo dňa 07.07.2009 

medzi Obcou Veľká Lomnica na strane objednávateľa a spoločnosťou SEEP spol. s.r.o., 

Irkutská 15, 040 12 Košice na strane zhotoviteľa. 

 

 

Predmet dohody 
 

I.     Strany dohody prejavujú svoju slobodnú a vážnu vôľu uzatvoriť dohodu o ukončení 

platnosti a účinnosti predmetnej zmluvy o dielo 01/2009 zo dňa 07.07.2009 medzi zmluvnými 

stranami GRIFF – Ing. Milan Zvara, IČO: 10 687 092 na strane zhotoviteľa a Obcou Veľká 

Lomnica na strane objednávateľa.    

 



II.      Strany dohody sa týmto dohodli na ukončení platnosti a účinnosti zmluvy o dielo, 

uvedenej v bode I. tejto dohody,  ku dňu 11.03.2011. 

 

III. Strany dohody prehlasujú, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetná zmluva o dielo 

sa nikdy nestala účinnou, nemajú voči sebe navzájom akékoľvek nároky vyplývajúce z tejto 

zmluvy,  ich vzájomné vzťahy, práva a povinnosti, sú v plnom rozsahu vysporiadané a žiadna 

zo strán si nebude v budúcnosti nárokovať akékoľvek plnenia z tejto zmluvy.  

 

Záverečné ustanovenia 

 
III.    Strany dohody si túto dohodu prečítali, je prejavom ich slobodnej vôle, s jej obsahom  

súhlasia a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Vo Veľkej Lomnici dňa  11.03.2011 

 

 

 

 

 

                                    signet      signet 

                     ........................................      .....................................           

      Mgr. Peter Duda, starosta obce                            Ing. Milan Zvara - GRIFF 

 

 
 

 


