
DOHODA O UKONČENÍ  

ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB STAVEBNÉHO DOZORU ZO DŇA 24.2.2021 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami 

 

 

 

 

Objednávateľ:  Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 

   Sídlo: Šrobárova 1, 040 01 Košice 

   IČO: 00160989 

   DIČ: 2020762370 

   Štatutárny orgán: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová – riaditeľka školy 

 

 

 

Poskytovateľ:  Ing. Daniela Komendátová       

   Sídlo: Maurerova 20, 040 22 Košice 

   IČO: 44795998 

   DIČ: 1081488496 

    

    

 

 

 

Čl. I 

 

 

 1. Objednávateľ a poskytovateľ uzatvorili dňa 24. 2. 2021 Zmluvu o poskytnutí služieb 

stavebného dozoru, predmetom ktorej bol záväzok poskytovateľa, poskytovať pre objednávateľa služby 

stavebného dozoru na predmete diela „Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, vrátane 

všetkých atikových štítov nad korunnou rímsou a drevených konštrukcií výplní – I. ETAPA“ (ďalej len 

„dielo“). 

 

 2. Objednávateľ a poskytovateľ týmto zhodne vyhlasujú, že poskytovateľ poskytol 

a objednávateľ od neho prevzal služby stavebného dozoru, ktoré sú uvedené vo Vecnom a časovom 

harmonograme (ďalej len „harmonogram“) realizácie prác, vyhotovenom podľa čl. 6 bodu 6.3 zmluvy 

o dielo na predmete diela „ Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, vrátane všetkých 

atikových štítov nad korunnou rímsou a drevených konštrukcií výplní – I. ETAPA“ , v časti „FASADA 

DVOR“ pod nasledujúcimi položkami: 

 

D2 Pasívna plocha /bez sokľa/ 

1. odstránenie voľných depozitov 

2.  odstránenie zasolených omietok 

3.  konsolidácia omietok, injektáž 

4. doplnenie chýbajúcich častí 

5.  penetrácia 

6.  farebný náter-farebné scelenie 

7.  farebný náter-záverečná fixáž 

D3 Plocha s pohľadovou tehlou 2., 3. NP štíty 

8.  odstránenie voľných depozitov 

9.  odstránenie zasolených omietok 

10. konsolidácia terakotovej hmoty 



11. doplnenie terakotovej hmoty 

12. doplnenie chýbajúcich častí 

13. penetrácia 2x 

14. záverečná fixáž 

15.  farebné scelenie 

D4 Plastické prvky a profilácie 

16. hlavná rímsa- korunná, štítová 

17.  štít 

18. hlavná rímsa- korunná 

19.  medzipodlažná rímsa – kordon 

20. kartuše, terče, erby – terakota 

21. kartuš, dekoratívne rastlinné – terakota 

D5 Ostatné konštrukcie 

22.24. lešenie 

25.26. odvoz sutiny 

27.  klampiarske práce 

28. reštaurátorská dokumentácia 

 

 

 3. Objednávateľ a poskytovateľ zhodne vyhlasujú, že zhotoviteľ uhradil za časť služieb 

stavebného dozoru, uvedenú v odseku 2, dohodnutú cenu.  

 

  

 

Čl. II 

 

 

 1. Objednávateľ a poskytovateľ sa v súvislosti s dohodou o ukončení zmluvy o dielo zo dňa 

28.7.2022 na predmet zákazky Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, vrátane všetkých 

atikových štítov nad korunnou rímsou a drevených konštrukcií výplní – I. ETAPA“  uzatvorenej dňa 26. 

2. 2021 dohodli na ukončení zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozoru. Zmluva o poskytnutí 

služieb stavebného dozoru zo dňa 24.2.2021 zanikne účinnosťou tejto dohody o ukončení zmluvy 

obidvoma zmluvnými stranami. Zmluvné strany výslovne súhlasia s ukončením Zmluvy o poskytnutí 

služieb stavebného dozoru zo dňa 24. 2. 2021 a zmluvného vzťahu ňou založeného, spôsobom 

dohodnutým v tejto dohode.  

 

 2. Práva a povinnosti zmluvných strán, vzniknuté z plnenia zmluvných povinností, na základe 

zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozoru, alebo ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu 

zániku zmluvy touto dohodou, sú upravené v nasledujúcich ustanoveniach tejto dohody. V prípade, že 

v ďalej časti tejto dohody je určitý právny vzťah osobitne upravený, nemôže sa žiadna zmluvná strana 

v budúcnosti domáhať zániku práva alebo povinnosti, vyplývajúcej z úpravy v tejto dohode 

s odôvodnením, že došlo k zániku zmluvy.  

 

 

 

Čl. III 

 

 

 1. Zmluvné strany týmto zhodne vyhlasujú, že k okamihu uzatvorenia tejto dohody, neexistujú 

medzi nimi žiadne nároky, ktoré by z porušenia zmluvných povinností, vyplývajúcich zo zmluvy 

o poskytnutí služieb stavebného dozoru, na strane objednávateľa, ani na strane poskytovateľa. 

 



 2. Zmluvné strany osobitne vyhlasujú, že pred uzatvorením tejto dohody nenastali u žiadnej 

zmluvnej strany podmienky pre odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru z dôvodu 

podstatného porušenia povinností druhej zmluvnej strany, ani pre odstúpenie od zmluvy o poskytnutí 

služieb stavebného dozoru z iných dôvodov, za ktoré zodpovedá druhá zmluvná strana.  

 

 

  

 

Čl. IV 

 

 

 Dohodou o ukončení tejto zmluvy nezaniká zodpovednosť poskytovateľa pri súčinnosti v prípade 

riešenia prípadných  vád v rozsahu ustanovenom v Čl. IX. zmluvy o dielo, jeho bode 9.1 až 9.9 na 

predmete diela „Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, vrátane všetkých atikových štítov 

nad korunnou rímsou a drevených konštrukcií výplní – I. ETAPA“.  

 

 

 

 

Čl. V 

 

 

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje, aj po uzatvorení tejto dohody o ukončení zmluvy o poskytnutí 

služieb stavebného dozoru: 

 

 strpieť výkon kontroly (auditu), súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami, a to 

oprávnenými osobami na výkon kontroly (auditu) zriaďovateľom objednávateľa – Košickým 

samosprávnym krajom, 

 sprístupniť všetky dokumenty, ktoré sú relevantné pre špecifické vzniknuté výdavky a platby na 
účel vykonania kontroly osobám a orgánom, ktoré majú právo tieto dokumenty kontrolovať, 

 poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. 
 

 

 

Čl. VII 

 

 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky.  

 

 2. Všetky ustanovenia tejto dohody je potrebné vykladať v súlade s jej účelom, ktorým je 

ukončenie zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru, dohodou, pri neexistencii skutočností, 

oprávňujúcich ktorúkoľvek zmluvnú stranu odstúpiť od zmluvy z dôvodov, za ktoré zodpovedá druhá 

zmluvná strana.  

 

 3. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služieb 

stavebného dozoru nadobudne účinnosť kalendárnym dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

objednávateľom na jeho webovom sídle. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť túto dohodu na svojom 

webovom sídle v lehote 3 pracovných dní odo dňa jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  

 

 



 4. Dohoda sa podpisuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán si ponechá jeden rovnopis.  

 

 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že text zmluvy si dôkladne prečítali, porozumeli mu v celom 

rozsahu, a ako prejav toho, že vyjadruje ich, slobodnú a vážnu, určito a zrozumiteľne prejavenú vôľu, ho 

vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

 

V Košiciach dňa 26.8.2022    V Košiciach dňa 26.8.2022 

 

 

          

 

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

Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová      Ing. Daniela Komendátová 
 

          riaditeľka školy                     

 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice                

           za objednávateľa                za poskytovateľa 

 

 

 

 

 

 


