
 
 

Dohoda o ukončení  

Kúpnej zmluvy č.  Z202031581_Z  
 uzavretej v súlade s ust. § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 
 
 

Článok 1 
Strany dohody 

 
 

1. Objednávateľ:        
Názov:                   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

     Sídlo:                     Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika 
     Štatutárny orgán:   prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor 
     IČO:                       00397768 
     DIČ:                       2021157050 
     IČ DPH:                 SK2021157050 
     Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
     Číslo účtu:             SK48 8180 0000 0070 0024 1770 
    (ďalej len „objednávateľ“) 
 
2. Dodávateľ: 

Obchodné meno:   MP spol. s r.o.                               
     Sídlo:                     Bernolákovská 65, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
     Štatutárny orgán:   Ing. Martin Ponduša - konateľ 
     IČO:                       00682497  
     DIČ:                       2020362102 
     IČ DPH:                 SK2020362102 
     Bankové spojenie: IBAN: SK23 7500 0000 0005 8477 0243 
     (ďalej len „dodávateľ“) 
     (ďalej spolu len „strany dohody“) 

 

 
Článok 2 

Predmet dohody 
 

1. Strany dohody sa dohodli na ukončení Kúpnej zmluvy č. Z202031581_Z zo dňa                                   
03. 12. 2020 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok dodávateľa dodať 
objednávateľovi náhradné diely na chirurgické inštrumenty podľa funkčnej a technickej 
špecifikácie v bode 2.2 zmluvy. 

2. Strany dohody sa dohodli, že platnosť vyššie uvedenej zmluvy končí dňom účinnosti tejto 
dohody podľa čl. 3 ods. 2 tejto dohody. 

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dohoda sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 3 vyhotovenia 
a dodávateľ 1 vyhotovenie. 
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2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma stranami dohody a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády Slovenskej republiky. 

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto dohody sú možné iba na základe dohody obidvoch 
strán dohody, a to formou písomného vzostupne číslovaného dodatku podpísaného 
obidvoma stranami dohody. Všetky dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.  

4. Strany dohody si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju na 
základe slobodne prejavenej vôle potvrdzujú svojím podpisom. 

 

 

 

V Ivanke pri Dunaji, dňa .....................                V Košiciach, dňa ........................... 

 

Za dodávateľa:                                                    Za objednávateľa: 

 

 

 

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

         Ing. Martin Ponduša                                        prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  
                    konateľ                                                                 rektor 

 


