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Dohoda č. 178/2020/RŽP o ukončení Zmluvy č. 122/2020/RŽP  

O zabezpečení údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom 

 

I.  

                      Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom 

Sídlo: Ul. Bratislavská č. 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Zastúpené:  Mgr. Jankou Beniakovou vedúcou referátu 
životného prostredia na základe poverenia primátora mesta 
Dubnica nad Váhom Mgr. et Mgr. Petra Wolfa                    

Osoby oprávnené rokovať:  

vo veciach zmluvných a technických: Mgr. Janka Beniaková  

výkonom tech. dozoru je poverený: Ing. Daniela Gašparová 

Bankové spojenie : VÚB banka, a.s. Považská Bystrica  

Číslo účtu: SK47 0200 0000 0000 1972 3372  

IČO: 317 209 

 

 

 

2. Zhotoviteľ:               AGRO-NOVA SK, s. r. o. 

Sídlo: Palackého 85/5, 911 01 Trenčín 

Zastúpené: Bc. Peter Jakubek, konateľ 

výkonom tech. dozoru je poverený: Marco Hochel 

Bankové spojenie : Československá obchodná banka a.s. 

Číslo účtu: SK3075000000004024791212 

IČO: 50344625 

IČ DPH: SK2120283968 

Zapísaný: V obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 
Oddiel   Sro, vložka č. 33137/R 
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II.  
1. Dňa 17. 4. 2020 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu č. 122/2020/RŽP 

O zabezpečení údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom (ďalej len 
Zmluva). Týmto sa vzájomne obe zmluvné strany, v súlade s čl. IX. Zánik 
zmluvných vzťahov bod 1.2 Zmluvy dohodli na ukončení predmetnej Zmluvy s 
účinnosťou ku dňu 31.05.2020.  

III.  
1. Obe zmluvné strany zároveň prehlasujú, že z titulu vyššie uvedenej Zmluvy si 

vzájomne vysporiadajú záväzky a pohľadávky a to po dokončení prác 
Zhotoviteľom za mesiac apríl a máj 2020 a ich prevzatí Objednávateľom.  
 

2. Za účelom vysporiadania vzájomných záväzkov a pohľadávok v súvislosti s 
ukončením Zmluvy objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi skutočne vykonané práce za 
mesiac apríl a máj 2020 a to podľa druhu, kvality a kvantity, na základe zápisov 
z Pracovného denníka údržby zelene a na základe výkazu-výmeru, tak ako to 
stanovuje Článok V. Zmluvy. Podkladom pre úhradu ceny služieb je faktúra 
doručená objednávateľovi do 7 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí 
vykonaných prác.  

3.    Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ vykonal          
       v mesiacoch apríl a máj iba časť zadaných prác, nevznikol mu nárok na úhradu   
       ceny služieb za mesiace apríl a máj v plnej výške, tak ako to ustanovuje článok  
       V. bod 2 Zmluvy, ale iba nárok na úhradu  prác,  ktoré boli vykonané v dostatočnej    
       kvalite na základe výkazu výmer, ktorý je prílohou Zmluvy.  

IV.  
1. Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých dva  obdrží  Objednávateľ 

a dva Zhotoviteľ.   
 

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami    
   a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom    
   znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

 

3.    Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju   
   vlastnoručne podpísali. 

 

V Dubnici nad Váhom dňa 14. 5. 2020 

 

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

            Mgr. Janka Beniaková    Bc. Peter Jakubek 
Vedúca referátu životného prostredia            konateľ 
na základe poverenia primátora mesta   
            Dubnica nad Váhom 
             (za Objednávateľa)              (za Zhotoviteľa) 
 


