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DOHODA O UKONČENÍ 
RÁMCOVEJ DOHODY  

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

 
 
 
 
Strany Dohody  : 
 
 
Objednávateľ  : 
 
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 
sídlo  : Bulharská 39, 918 53 Trnava 
IČO  : 37 847 783 
konajúca prostredníctvom: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ 
 
(ďalej aj len ako „Objednávateľ“ ) 
 
 
 
a 
 
 
 
Dodávateľ : 
  
DOPRA – VIA, a.s. 
sídlo  : Drieňova 27, 826 56 Bratislava  
IČO  : 00 684 422 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
oddiel Sa, vložka číslo 101/B 
konajúca prostredníctvom: Ing. Vladimír Poláček, štatutárny zástupca a zástupca riaditeľa 
 

  
(ďalej aj len ako „Dodávateľ“) 
 
 
 
 
 
 
Objednávateľ a Dodávateľ (ďalej spolu aj len ako „Strany Dohody“) uzatvárajú po 
vzájomnej dohode, v súlade s čl. XVIII. bod 18.1 Obchodných podmienok elektronického 

trhoviska, nasledovnú Dohodu o ukončení rámcovej dohody (ďalej aj len ako „Dohoda“): 
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Článok I. 
Stav predchádzajúci uzatvoreniu Dohody 

 
Strany Dohody uzatvorili dňa 03.09.2021 Rámcovú dohodu č. Z202117902_Z (ďalej aj len 

ako „Zmluva“), predmetom ktorej bolo dodanie katiónaktívnej emulzie. 
 

Článok II. 
Predmet Dohody 

 
1. Dodávateľ  v marci 2022 kontaktoval Objednávateľa s tým, že v dôsledku zvýšenia cien 

vstupných komodít už nie je schopný dodať Objednávateľovi tovar, ktorý bol predmetom 

Zmluvy, v takej cene, aká bola dohodnutá pri uzatvorení Zmluvy.  
 

2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v predchádzajúcom odseku tohto Článku Dohody sa 
Strany Dohody dohodli, že účinnosťou tejto Dohody ukončujú Zmluvu.   

 
Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch (2) exemplároch, z ktorých si po ich podpise jeden ponechá 

každá zo Strán Dohody. 
 
2. Strany Dohody vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú 

určité a zrozumiteľné. Dohoda je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie 

v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 
 

3. Práva a povinnosti Strán Dohody, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto 

Dohodou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami Obchodných podmienok 

elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021. 
 

4. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Stranami Dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 

 
 

[Podpisy Strán Dohody] 
 

V Trnave, dňa 21.4.2022 V Pezinku, dňa 13.04.2022 

Za Objednávateľa: Za Poskytovateľa: 

_______________v.r.__________________ _______________v.r.________________ 
Správa a údržba ciest TTSK 

Ing. Dalibor Trebichalský 
riaditeľ 

DOPRA – VIA, a.s. 
Ing. Vladimír Poláček 

zástupca riaditeľa a štatutárny zástupca 
 
 


