
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z20213178Z zo dňa 26.02.2021
(ďalej len „dohoda'*)

uzavretá v súlade s čl. XVIII. bod 18.1 Obchodných podmienok elektronického trhoviska

medzi

Objednávateľom:
Názov: Ústav na výkon trestu odňatia siobody
Šidlo: Dukelská štvrť 941/10, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
Zastúpený: plk. Mgr. Dušan Bartoš, riaditeľ
Číslo účtu: IBAN: SK 1681800000007000163485
IČO: 00738336
DIČ: 2020608964
Tel: 

a

Dodávateľom:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: 
Tel:
V zastúpení:

Bytový textil Skodák a.s.
Kvílovická 1528, 763 61 Napajedia, Česká republika 
Stanislav Škodák, predseda správnej rady 
06021255 
CZ06021255 
SK4120193297 

Milan Pctfík TI Z  J3T

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“).

Čl. I
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je ukončenie platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy 
č. 7.20213178_Z (ďalej len „kúpna zmluva“), uzavretej automatizovaným spôsobom 
v rámci Elektronického kontraktačného systému dňa 26.02.2021 na dodanie predmetu 
zákazky „Bavlnená tkanina na košele -  košeľovina“ v celkovej cene predmetu Zmluvy 
vrátane DPI í; 56 500.00 € a io dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť zmluvy končí dňom nadobudnutia 
účinnosti tejto dohody.

3. Dôvodom ukončenia kúpnej zmluvy je nesplnenie jedného z technických kritérií v 
požadovanej materiálovej špecifikácii na základe vykonaných materiálových skúšok zo 
strany dodávateľa. Konkrétne pevnosť v ťahu na osnove podľa normy STN EN ISO 
13934-1.



ČI. II
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy ani s je j ukončenim 
im nevznikli žiadne vzájomne záväzky a pohľadávky.

2. Dohoda je  vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom vyhotovení.

3. Dohoda nadobúda platnosť dňom je j podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni je j zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, nebola 
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju , je j obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s je j obsahom ju  podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa
 

V Napajedia, dňa

Za objednávateľa: Za dodávateľa:

Stanislav Škodák 
predseda správnej rady
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