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Dohoda o urovnaní
uzatvorenápodl'aust. § 585 a nasl. Občianskehozákonníka Č. 40/1964 Zb. v znení neskoršíchzmien
a doplnkov (ďalej len "Dohoda")
Účastníci Dohody:
Obec Petrovce
Sídlo:
Obecný úrad Petrovce č.89, 09431 Petrovce
IČO:
00332674
DIČ:
2020630315
Zastúpená:
Ing. Miroslav Bobrik, starosta
(ďalej len "Objednávatel")
DÚHA, a.s.
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
Štatutárnyorgán:
Bankovéspojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len "Zhotovite/")

Prievozská4D, 821 09 Bratislava- mestskáčasť Ružinov
31690360
2020519666
SK2020519666
Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č.: 6515/B
Ing. Mgr. Martin Holub - predseda predstavenstva
UniCredit Bank Slovakia a. s., pobočka Prešov
6617474000/111

OZÓN Hanušovce, a.s.
Sídlo:
Petrovce 129, 09431 Petrovce
IČO:
36450 758
DIČ:
2020000455
IČ DPH:
SK2020000455
Registrácia:
ObR OS Prešov,oddiel: Sa, vložka č.: 10039/P
Štatutárnyorgán:
Ing. Lukáš Brehuv, člen predstavenstva
Milan Remeta,člen predstavenstva
Bankovéspojenie:
UniCredit Bank a.s., č
Č. účtu:
1139378002/1111
(ďalej len "Nový objednávate/")
PREAMBULA
Vzhl'adomna to, že:
A:

B:

C:

dňa 16.12.2013 uzavreli Objednávatel'a Zhotovitel' Zmluvu o dielo v znení Dodatku Č. 1 zo dňa
03.02.2014, Dodatku Č. 2 zo dňa 28.10.2014, Dodatku č.3 zo dňa 20.04.2015, Dodatku Č. 4 zo
dňa 17.02.2016 a Dodatku Č. 5 zo dňa 26.05.2016 (ďalej len "Zmluva o dielo"), predmetom
ktorej je zhotovenie diela - stavby s označením: "Kanalizácia aglomerácie Hanušovce·
Petrovce" (ďalej len "Stavba"),
Stavba bola postavená na základe Zmluvy o dielo, Stavebného povolenia vydaného obcou
Petrovce dňa 16.02.2011 č.k.: 47/2011-003 a rozhodnutia Obvodného úradu životného
prostredia, úsek štátnej vodnej správy vo Vranove nad Topl'ou zo dňa 16.02.2011 č.k.
2011/00172-4/MS,
časť Stavby v rozsahu definovanom v Prílohe Č. 1 tejto Dohody (ďalej len "Časť stavbY') je

O:

vedená a postavená Zhotovitel'om v celkovej cene 60 367,15 EUR bez DPH uvedenej v Prílohe
č. 2 (Rozpočet) tejto Dohody na pozemkoch nachádzajúcich sa v okrese Vranov nad Topl'ou,
obec Petrovce, katastrálne územie Petrovce parcely registra C, Č. parciel: 406/1, 406/2, 408/2,
408/17,408/18.
medzi účastníkmi tejto Dohody existuje sporná záležitosť spočívajúca v otázke zodpovedného
subjektu v postavení objednávateľa k Časti stavby a to predovšetkým za platbu ceny Časti
stavby uvedenej v písm. C Preambuly tejto Dohody
a k ďalším právam a povinnostiam
vzťahujúcich sa k Časti stavby(ďalej len "Sporné práva a povinnost"),

sa účastníci Dohody dohodli na urovnaní tak, ako je uvedené nižšie v tejto Dohode:
Čl.2
Predmet a účel Dohody
Predmetom tejto Dohody je úprava všetkých Sporných práv a povinností vyplývajúcich z Preambuly
tejto Dohody za účelom jasného zadefinovania práv a povinností účastníkov tejto Dohody vzťahujúcich
sa k Časti stavby a za účelom úspešnej kolaudácie Časti stavby, Stavby.
Čl.3
Urovnanie Sporných práva povinností
Účastníci Dohody sa dohodli a podpisom tejto Dohody bez výhrad potvrdzujú nasledovné
urovnanie Sporných práva povinností:
3.1

3.2

3.3

3.4

Nový objednávatel' zaplatí cenu za Časť stavby vo výške 60.367,15 EUR bez DPH na základe
samostatnej faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od
doručenia Novému objednávateľovi. Režim DPH bude v zmysle platných právnych predpisov.
Ohľadom Časti stavby podpisom tejto Dohody sa postupujú práva a preberajú sa povinnosti
(najmä vlastnícke právo, nebezpečenstvo škody, záručná doba, povinnosť zaplatiť cenu diela)
na Nového objednávatel'a s čím účastníci tejto Dohody bez výhrad súhlasia. Vo vzťahu k Časti
stavby a k Zhotovitel'ovi teda Nový objednávatel' získava postavenie objednávatel'a v rozsahu
práva povinnosti zo Zmluvy o dielo.
Vlastníkom Časti stavby je Nový objednávatel'.
Vo vzťahu k Časti stavby nemá Objednávatel' voči Zhotoviteľovi žiadne povinnosti okrem
prípadov uvedených nižšie.
Čl. 4
Súčinnosť

4.1

Účastníci tejto Dohody sa dohodli, že si poskytnú všetku nevyhnutú súčinnosť navzájom a vo
vzťahu k tretím osobám tak, aby urovnanie Sporných práv a povinností v zmysle čl. 3 Dohody
bolo dosiahnuté. Účastníci tejto Dohody sa zaväzujú poskytnúť si najmä všetku nevyhnutnú
súčinnosť potrebnú k úspešnej kolaudácii Časti stavby prípadne súčinnosť potrebnú k dávaniu
príslušných vyjadrení dotknutým orgánom verejnej správy. V prípade, že konkrétny účastník
tejto Dohodu poruší povinnosť poskytnúť súčinnosť, zodpovedá tento účastník za škody iným
účastníkom (účastníkovi) tejto Dohody.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

Akékol'vek zmeny, úpravy tejto Dohody je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných
strán, ktorá bude tvoriť dodatok k tejto dohode.
Táto Dohoda nadobúda účinnosť v zmysle platných právnych predpisov.
Táto Dohoda je vyhotovená v šiestich exemplároch, každý účastník obdrží po dva exempláre.
Ak by niektoré z ustanovení tejto Dohody bolo neplatné, alebo sa takým stalo neskôr, nebude
tým právna účinnosť ostatných ustanovení Dohody dotknutá. Neúčinné ustanovenie treba
nahradiť takým ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje tomu, čo chceli účastníci Dohody
neúčinným ustanovením dosiahnuť.
Neoddelitel'nú súčasť tejto Dohody tvoria tieto dokumenty - prílohy tejto Dohody:
Príloha Č. 1 - Špecifikácia Časti stavby
Príloha Č. 2 - Rozpočet
V prípade ak sa niektoré ustanovenie tejto Dohody dostane do rozporu s obsahom Zmluvy
o dielo, prípadne iných predchádzajúcich dohôd, v takom prípade má prednosť ustanovenie
Dohody.
Účastníci Dohody vyhlasujú, že Dohodu uzatvorili na základe slobodnej vôle, Dohoda nebola
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dohodu si prečítali, jej obsahu rozumejú
a na znak súhlasu ju podpisujú.
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