
Dohoda o ukončení Zmluvy  
č.  4/2021 

v zmysle Obchodného zákonníka  

I. Zmluvné strany 
Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Obec Moča  

Sídlo:    Obecný úrad, 946 37 Moča 168 

IČO:    00306576    

DIČ:    2021046698 

V zastúpení:   Ing. Eszter Tóth, starostka obce 
Bankové spojenie:    

IBAN: 

SWIFT (BIC):    
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: DARTON s. r. o. 

Sídlo: Ul. Práce 4933, 945 01  Komárno 

Oprávnený na podnikanie v zmysle 

 výpisu z OR OS Nitra,  oddiel Sro, vložka č. 24974/N 

IČO: 44820551 

DIČ: 2022870322 

IČ DPH: SK2022870322 

V zastúpení: Ing. Peter Šimon 

Bankové spojenie: Tatra banka a. s. 

IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616  

BIC: TATRSKBX 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
resp. 
(ďalej len „zmluvné strany“) 

Článok I. 

1. Medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bola v podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v 

znení neskorších zmien  a doplnkov dňa 10.03.2021 uzatvorená Zmluva o dielo č. 4/2021 

(ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je úprava zmluvných podmienok medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom pri realizácii stavebného diela: Nájomný bytový dom 10 b.j. s 

technickou vybavenosťou (ďalej len „dielo“) 

Dielom sa rozumejú všetky práce a dodávky zhotoviteľa, nevyhnutné k bezproblémovej 

realizácii, k jeho ukončeniu a odovzdaniu objednávateľovi. 



Zmluva nadobudla platnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na internetovej stránke obce 

Moča, tzn. dňa 11.03.2021 

Článok II. 

Odôvodnenie odstúpenia 

1. Zhotoviteľ listom zo dňa 20.12.2021 oznámil, že odstúpi od predmetnej Zmluvy o dielo.  

2. Dôvodom odstúpenia a je skutočnosť, že od januára 2021, keď prebehlo verejné obstarávanie 
došlo k neúmernému navýšeniu cien stavebných materiálov, pri niektorých položkách až o 100 
%.  Z toho dôvodu zákazku  „Nájomný bytový dom 10 b.j. s technickou vybavenosťou“ nie je 
možné zrealizovať za vysúťaženú cenu.  

3 . Objednávateľ súhlasí s  odstúpením Zhotoviteľa od  zmluvy. 

 
Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

 
1. Zmluva je spísaná v štyroch originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ 

dostanú po dve vyhovenia zmluvy.  

2. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom zmluvy zoznámili s obsahom 

celej zmluvy, poznajú jej obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a odtlačkami 

pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tejto zmluvy je prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle. 

3. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 1 

deň po uverejnení podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

V Moči dňa: 01.02.2022     V Komárne dňa 01.02.2022 
     

Za Objednávateľa       Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
.......................................................................    ....................................................................... 

Ing. Eszter Tóth, starostka    Ing. Peter Šimon, konateľ  

http://www.crz.gov.sk/

