
Dohoda o odstúpení od zmluvy 
 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Obec Chotín 

  zastúpený: Ing. František Magyari – starosta obce 

  sídlo: Chotín 486, 946 31 Chotín 

  IČO: 00 30 64 61 

  DIČ: 2021046665 

  Číslo účtu: SK26 0200 0000 0000 2192 9142 

 

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o. 

  zastúpený: Ing. Peter Šimon – konateľ spoločnosti 

  sídlo: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno  

  IČO: 44 820 551 

  DIČ: 2022870322 

  Číslo účtu: SK75 1100 0000 0029 2484 4616  

 

Čl. II. 

Zmluvné strany 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.09.2016 Zmluvu o dielo ako výsledok procesu verejného 

obstarávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska na uskutočnenie 

stavebných prác s názvom: „Obnova obecného úradu Chotín“. 

2. Zmluva o dielo obsahuje v čl. XV. ods. 4. písm. b) odkladaciu podmienku, že nadobúda účinnosť 

po právoplatnom schválení verejného obstarávania v rámci administratívnej kontroly vykonanej 

Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom. 

3. Pri výkone kontroly procesu verejného obstarávania boli zistené nedostatky, ktoré mohli mať 

vplyv na výsledok verejného obstarávania a preto Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán 

odporúča prijímateľovi zrušiť verejné obstarávanie a vyhlásiť nové verejné obstarávanie. 

 

Čl. III. 

Predmet dohody 

 

1. V súlade s čl. XV. ods. 4 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na odstúpení od zmluvy 

s účinnosťou od 29.01.2018. 

2. V súlade s čl. VI. ods. 7 objednávateľ dna 21.11.2017 vrátil zloženú zábezpeku vo výške 20 000,00 

Eur na účet zhotoviteľa. 

 

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto Dohody oboznámili, jej obsahu porozumeli 

v celom rozsahu, považujú ho za dostatočne určitý a zrozumiteľný, a nakoľko obsah tejto Dohody 



vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok ju vlastnoručne podpisujú. 

2. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obidve zmluvné 

strany obdržia 1 vyhotovenie. 

 

 

V Komárne, dňa 29.01.2018 

 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

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

      Ing. František Magyari      Ing. Peter Šimon 

              starosta obce                  konateľ spoločnosti 


