
DOHODA O UKONČENÍ  
RÁMCOVEJ DOHODY č. ÚVN-46-58/2010-0095/12, 

uzavretá podľa § 570 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi 
 

 
Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – fakultnou nemocnicou, SR 
 
Miesto a sídlo    : Gen. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok    
IČO                                                   :  319 364 15 
IČ DPH                         :  SK 2020590187 
V zastúpení štatutárneho orgánu   : MUDr. Igor ČOMBOR, PhD. - riaditeľ 

organizácie zriadenej MO SR na základe        
Zriaďovacej listiny  č. 111/11-8 zo dňa 31.01.1996 
v znení prijatých dodatkov k zriaďovacej listine 

  
(ďalej podľa rámcovej dohody ,,budúci kupujúci“)    
 
a 
 
SNIEŽIK, s. r. o. 
 
Miesto a sídlo     : Cabajská 21/B, 949 01  Nitra 
IČO               : 44211481 
DIČ               : SK2022631039 
V zastúpení štatutárneho orgánu    : Ing. Karol Černák – konateľ 

spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri Okresného 
súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 22508/N 

 
(ďalej podľa rámcovej dohody ,,budúci predávajúci“)    
         
 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Dňa 07.02.2011 uzatvorili v záhlaví tejto dohody uvedené zmluvné strany Rámcovú 

dohodu č. ÚVN-46-58/2010-0095/12 na dodávku tovaru (ďalej aj len ,,rámcová 
dohoda“), ktorá bola výsledkom postupu zadania nadlimitnej zákazky VS 06310 – 
MST podľa § 51 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 
2. Predmetom rámcovej dohody podľa bodu 1 tohto článku bolo dodanie tovaru 

špecifikovaného v čl. 4 rámcovej dohody (potravín určených podľa SSO: 15.11.30.00-
3, skupina č. 7 – bravčové mäso) budúcim predávajúcim na základe operatívnych 
objednávok a odobratie tovaru budúcim kupujúcim. 

 
 
 
 
 



 
 

Čl. 2 
Predmet dohody 

 
1. Zmluvné strany sa podľa § 572 ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli na 

ukončení Rámcovej dohody č. ÚVN-46-58/2010-0095/12 na dodávku tovaru       
zo dňa 07.02.2011, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. 1 tejto dohody.  

 
2. Na základe predmetnej dohody zrušovaný záväzok zaniká momentom, keď návrh na 

jeho zrušenie prijala druhá strana, t. z. dňom podpísania dohody o ukončení rámcovej 
dohody oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  

 
 

Čl. 3 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z rámcovej dohody na dodávku tovaru podľa 

čl. 1 tejto dohody sa zrušujú bez toho, aby stranám vznikol nový záväzok.          
Všetky práva a povinnosti vyplývajúce zmluvným stranám z rámcovej dohody 
ukončením tejto dohody zanikajú.  

 
2. Zmluvné strany prehlasujú, že voči sebe nebudú uplatňovať žiadne nároky alebo 

plnenie záväzkov z rámcovej dohody, na ktorej ukončení sa zmluvné strany dohodli, 
a ku dňu zániku rámcovej dohody považujú všetky svoje práva a povinnosti 
vyplývajúce z predmetnej dohody za vysporiadané.  

 
Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Pokiaľ v tejto dohode o ukončení rámcovej dohody nie je dohodnuté niečo iné, platia 
pre zmluvný vzťah ňou ukončený ustanovenia obchodného  zákonníka  č. 513/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov. 

 
2.  Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom. 
 
3.  Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 1 rovnopis obdrží spoločnosť  

SNIEŽIK, s.r.o. a 3 rovnopisy obdrží ÚVN SNP Ružomberok – FN. 
 

4. Zmluvné strany túto dohodu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju   
dobrovoľne  vlastnoručne podpísali oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 
V Ružomberku, dňa 17.02.2011    V Nitre, dňa .................... 

 
 
 

MUDr. Igor Čombor, PhD.           Ing. Karol Černák             
Riaditeľ           Konateľ 

Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok-   SNIEŽIK, s. r.o. 
              fakultnej nemocnice 


