DOHODA O UKONĆENÍ ZMLUVY O DIELO
Táto DOHODA o ukončení Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená v zmysle §
536 a násl.
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi
1) ARDSYSTÉM, s r.o., spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina v oddieli Sro, vo vložke číslo 12782/L, so sídlom Pavla
Mudroňa 5, 010 01 Žilina, IČO 363 975 63 (ďalej len „Zhotoviteľ“), zastúpený
konateľom Mgr. Branislavom Delinčákom.
a
2) Obecný úrad Rešov, so sídlom Rešov č. 36, 086 21 , IČO 00 322547 , DIČ
2020624628 (ďalej len „Objednávateľ“), zastúpený Ing. Helenou Jamroškovičovou
starostkou, obce Rešov.
(Zhotoviteľ a Objednávateľ budú ďalej tiež označovaní jednotlivo ako „Zmluvná strana“ a
spoločne ako „Zmluvné strany“).

Po dohode oboch zmluvných strán „Zhotoviteľ“ a „Objednávateľ“ sa Zmluva o dielo zo
dňa 22.06.2016 o vybudovaní Informačného systému v obci Rešov ruší k 31.03.2021.
Dôvodom odstúpenia od zmluvy zo strany Zhotoviteľa“ je prebiehajúca Covid pandémia,
ktorá nám spôsobila veľké personálne problémy a taktiež zvýšenie cien materiálu, čo nám
spôsobilo navýšenie produktov o 15 percent. Keďže nevieme dodržať termín realizácie a ani
dohodnutú cenu Informačného systému v obci Rešov, dohodli sme sa na odstúpení ZMLUVY
O DIELO.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.1

Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch v slovenskom jazyku,
pričom každá zo Zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

1.2

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými
sstranami.

ZMLUVNÉ STRANY PREHLASUJÚ, že si Dohodu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie
v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí
následkov z nej vyplývajúcich.
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V Rešove dňa _____ 2021

V Žiline dňa _______ 2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ.:

________________________
Ing. Helena Jamroškovičová
Starostka obce Rešov

______________________
Mgr. Branislav Delinčák
konateľ ARDSYSTÉM, s.r.o.
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