
DOHODA  O  SKONČENÍ   

Zmluvy o dielo č. 1/2021/ZoD   

 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami : 

 

 

 

Objednávateľ :    Obec Košeca 

sídlo  : Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 

v zastúpení : Mgr. Radomírom Brtáňom 

IČO  : 00 317 390 

bankové spojenie: Slovenský sporiteľňa a.s.  

číslo účtu : SK53 0900 0000 0003 6206 9494 

kontakt : : +421918461201 

e-mail  : starosta@koseca.sk  

 

 

 

Zhotoviteľ : Basic Build, s.r.o. 

Zastúpený : Viliam Bajzík 

sídlo  : Dunajská 8, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 

IČO  : 52 299 937 

bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

číslo účtu : SK89 7500 0000 0040 2753 4086 

telefón  : +421905757177  

e-mail  : basicbuildsro@gmail.com   

 

                                      

  /spoločne aj ako „zmluvné strany“/        

                        

Čl. I 

  

 Zmluvné strany dňa 11.06.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1/2021/ZoD (ďalej len „zmluva“), 

predmetom ktorej bolo zhotovenie diela a to „Výstavba amfiteátra“.  

 

Čl. II. 

 

      Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa skončí dňom 20.04.2022. 

 

       

Čl. III. 

 

      Zmluvné strany potvrdzujú, že ku dňu skončenia zmluvy nemajú voči sebe nevysporiadané nároky 

vyplývajúce zo zmluvy.   

        



Čl. IV. 

 

Táto dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží objednávateľ a 1  zhotoviteľ. 

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni 

ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a na 

znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica  95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane  osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní  osobných údajov 

prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle  www.osobnyudaj.sk/informovanie, 

ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých  kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

 

 

V Košeci dňa 22.04.2022 

 

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ:  

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Radomír Brtáň      Viliam Bajzík 

starosta       

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie

