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DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. z.č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov   
( ďalej aj „dohoda“) 

Čl. I 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
Obchodné meno:  Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo:  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
IČO:   37870475 
DIČ:   2021626332 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:  SK54 8180 0000 0070 00519 082 
SWIFT: SPSRSKBA 
Osoby oprávnené konať: 
v zmluvných veciach:  PaedDr. Martina Slivková, PhD. (martina.slivkova@vucpo.sk) 
v realizačných veciach: Mgr. Tünde Dzurov Vargová, PhD.         

(tunde.dzurovvargova@vucpo.sk) 

(ďalej aj „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:  PRO COMMUNIO, o. z. 
Sídlo:   Bajkalská 4860/7 08001 Prešov 
V mene zhotoviteľa koná: 
IČO:  42027624 
DIČ:   2022071876 
IČ DPH:  
Bankové spojenie: Prima banka 
IBAN:  SK4756000000008877599001 
SWIFT: KOMASK2X 
Osoby oprávnené konať: 
v zmluvných veciach:  prof. Kamil Kardis, PhD. 
v realizačných veciach: doc. ThDr. Mária Kardis, PhD. 
Zapísaný v registri:  VVS/1-900/90-25732 MV SR 

(ďalej aj „zhotoviteľ“ “) 

(ďalej spolu aj „zmluvné strany) 

Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: 45/2022/DRR
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Čl. II 

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 8.12.2021 Zmluvu o dielo č.
1933/20321/DRR,  ktorej predmetom  bolo vypracovanie dokumentu  „Stratégia
rozvoja cestovného ruchu v strategicko-plánovacom regióne Šariš“ v súlade so
zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Čl. III 

1. V zmysle č. XV. bod 2 písm. a) Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli, že dňom
účinnosti tejto dohody ukončujú Zmluvu o dielo a zmluvný vzťah, ktorý ňou založili.

2. Dôvodom odstúpenia od zmluvy zo strany Zhotoviteľa je pracovná vyťaženosť členov
pracovnej skupiny, ktorí sa podieľajú na spracovaní diela.

3. Podpisom tejto dohody obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si nebudú nárokovať
úhradu žiadnych finančných a iných nárokov z titulu predčasného ukončenia Zmluvy
o dielo.

4. Táto dohoda nadobúda platnosť jej podpisom obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany súhlasia s jej
úplným zverejnením v centrálnom registri zmlúv.

5. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží dve
vyhotovenia.

Za objednávateľa 

V Prešove, dňa 27.1.2022 

          vlastnou rukou 
............................................. 
PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

predseda PSK 

Za zhotoviteľa 

V Prešove, dňa 11.1.2022 

             vlastnou rukou 
............................................. 
prof. Kamil Kardis, Phd. 
konateľ, Pro Communio, O.Z. 

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 7.2.2022 

Táto zmluva nadobudla účinnosť dňa: 8.2.2022 
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