DOHODA O VZÁJOMNOM VYSPORIADANÍ
nárokov pri vykonaní diela
medzi :

Zmluvné strany :
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

OBEC BOBROVČEK

so sídlom:

Bobrovček č. 26, 032 21 Bobrovec

v zastúpení:

Ing. Ladislav Staroň – starosta obce

IČO:

00315109

DIČ:

2020581277

bankové spoj.:

24029342/0200 VÚB a.s. Liptovský Mikuláš

EKO SVIP spol.s r.o.

so sídlom:

Ovocinárska 48, 08301 Sabinov

v zastúpení:

Ing. Anton Bujňák- konateľ spoločnosti

IČO:

36449717

DIČ:

2020004646

bankové spoj.:

SLSP Sabinov 0044571488/0900

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1 Obsahom tejto dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán, viažúcich sa
k vzniku, zmene zániku záväzkovo – právneho vzťahu súvisiaceho s uzavretou
Zmluvou o dielo „Obec Bobrovček- I. etapy skupinového vodovodu Bobrovček,
Pavlova Ves, Liptovské Beharovce – dostavba“ zo dňa 7.12.2000 a jej všetkých
dodatkov vrátane.

–––––––––––––––––––––––––druhá strana dohody–––––––––––––––––––––––––––
čl.II
Prehlásenie zmluvných strán
1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení vyššie uvedenej ku dňu 30.09.2013
2. Zmluvné strany prehlasujú, že ich saldo konto je ku dňu podpísania tejto dohody
0 (nula) EUR.
3. Dielo bolo riadne odovzdané v zmysle zmluvy o dielo a vykonané práce ostávajú
v platnosti podľa čl. VII. Zmluvy o dielo
4. Zmluvné strany podpisom na tejto dohode súhlasne prehlasujú, že týmto sú
celosti, čo do výšky a právneho dôvodu vysporiadané všetky ich vzájomné
finančné, právne a iné záväzky a pohľadávky prípadne iné nároky založené
titulom vykonania diela a zmluvné strany si tieto nebudú ani v budúcnosti voči
sebe uplatňovať .
5. Podpisom na tejto dohode sú obe zmluvné strany vzájomne vysporiadané ku dňu
podpísania tejto dohody.
čl.III.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmena tejto dohody je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto dohodou sa
spravuje Občianskym zákonníkom platným na území SR.
3. Ak niektoré ustanovenia tejto dohody nie sú celkom alebo z časti účinné alebo
neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá
pokiaľ je to možné sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto dohody, pokiaľ
pri uzatváraní tejto dohody zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre
každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak toho, že obsah tejto dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju
podpísali.

V Bobrovčeku 06.11.2013

....................................................
Objednávateľ

V Sabinove 06.11.2013

................................................
Zhotoviteľ

