
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z2022128Z zo dňa 20.01.2022

1.1 Objednávateľ:

(ďalej len „Dohoda“)

Zmluvné strany

Obchodné meno: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ D?H: 
Konajúci:

Fakultná nemocnica s poliklinikou J* A. Reimana Prešov 
Hollého 14, 08181 Prešov, Slovenská republika 
00610577 
2021281559 
SK2021281559 
Ing. Ľubomň' Šamík - riaditeľ 

Štátna príspevková organizácia zriadená zriaďovacou listinou MZ SR, zo dňa 14.06,1991, 
podč. 1970/1991 -A/XI -1

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno : 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: 
Konajúci:

Neito Prešov s.r.o.
Bajzova 295/1A, 080 01 Haniska
50327313
2120287345
SK2120287345
Ing. Vojtech Schwarz, konateľ

(ďalej len „Dodávateľ“)
(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

II
Predmet Dohody

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.01.2022 Kúpnu zmluvu Č. Z2022128_Z (ďalej len 
,JCúpna zmluva“), na predmet zákazky „Zimná údržba v areáli FNsP J. A. Reimana 
Prešov“.

2.2 Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami Obchodných podmienok elektronického 
trhoviska 2. časť „ Všeobecné zmluvné podmienfy“ článok XVIII Ukončenie Zmluvy 
bodl8.1 dohodli na ukončení Kúpnej zmluvy v celom rozsahu.

2.3 Dôvodom ukončenia Kúpnej zmluvy je omyl na strane Objednávateľa, ktorý pri 
zadávaní celkovej maximálnej ceny plnenia bez DPH vo výške 38 209,70 Eur zadal 
uvedenú hodnotu ako maximálnu cenu plnenia s DPH, čím došlo k nesprávnemu 
zníženiu maximálnej ceny plnenia bez DPH na sumu 31 828,00 Eur.

III
Záverečné ustanovenia



3.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 
1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3.2 Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú 
zo Zmluvných strán.

3.3 Osoby podpisujúce túto Dohodu v mene Zmluvných strán vyhlasujú, že si túto 
Dohodu riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne 
dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu 
oprostenú akýchkoľvek omylov, že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienokplynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho j u 
oprávnení zástupcovia Zmluvných strán týmto vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa V Prešove dňa

Objednávateľ: Dodávateľ:

Ing. Ľubomír Šamík 

riaditeľ

Ing. Vojtech Schwarz 

konateľ


