
Dohoda  o  ukončení  

Kúpne j  zmluvy č .  Z201828923_Z,  ev.č .  UPJŠ 891/2018  
uzavretej v súlade s ust. § 409 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) 

medzi nasledovnými účastníkmi dohody 

I. Objednávateľ:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Sídlo:    Šrobárova 2, 041 80 Košice 

IČO:   00397768 

DIČ:   2021157050 

IČ DPH:  SK2021157050 

v zastúpení:  prof. RNDr. Pavol Sovák,CSc. 

   rektor 

 

 

II. Dodávateľ:  Messer Tatragas,  spol. s r.o. 

Sídlo:   Chalúpkova 9,819 44 Bratislava, SR 

IČO:   00685852 

DIČ:    

IČ DPH:  SK2020293220 

v zastúpení:  Michal Paľa - konateľ 

    

Čl. I 

Úvodné ustanovenie 

 

1.1. Dňa 12.07.2018 bola medzi objednávateľom a dodávateľom uzatvorená Kúpna zmluva č. 

Z201828923_Z (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je dodávka redukčných ventilov 

v špecifikácii podľa položiek 1-3 Zmluvy a za   podmienok stanovených touto Zmluvou. 

Zmluva nadobudla účinnosť dňa 13.07.2018. 

1.2. Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického   

kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska 

verzia 3.4 účinných odo dňa 25.05.2018 a  ktoré sú nedeliteľnou súčasťou Zmluvy (ďalej 

len „obchodné podmienky EKS“). 

 

Čl. II 

Predmet dohody 

 

2.1. Účastníci dohody sa v súlade s čl. XVIII. bodom 18.1 časti 2. „Všeobecné zmluvné 

podmienky“ obchodných podmienok EKS dohodli a týmto vyslovene súhlasia 

s ukončením Zmluvy, uvedenej v ods. 1 čl. I. tejto dohody a zánikom zmluvného vzťahu 

založeného touto zmluvou ku dňu podpisu tejto dohody.  

2.2. Účastníci dohody zhodne vyhlasujú, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu nemajú voči 

sebe žiadne záväzky a že si teraz ani v budúcnosti nebudú navzájom voči sebe uplatňovať 

žiadne finančné nároky.  

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

 3.1. Táto dohoda patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ust. § 5a zákona  č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov  v 

spojení s ust. § 1 ods. 2 zákona č. č. 513/1991 Zb - Obchodný zákonník  v znení 



neskorších predpisov a ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov.  

3.2. Táto dohoda nadobúda platnosť a je pre účastníkov dohody  záväzná odo dňa jej podpisu 

oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody. Táto dohoda nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR. 

3.4. Táto dohoda je vyhotovená a podpísaná v štyroch rovnopisoch, tri rovnopisy pre 

objednávateľa a jeden rovnopis pre dodávateľa. 

3.5. Účastníci dohody zhodne vyhlasujú, že táto dohoda nebola uzatvorená v tiesni, ani za 

nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú z účastníkov dohody, že zmluvná voľnosť 

účastníkov dohody  nie je obmedzená, že sa s touto dohodou dôkladne oboznámili, 

rozumejú jej, súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto 

dohodu podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. 

  

 

V Bratislave dňa ..............................    V Košiciach dňa ............................. 

       

Za dodávateľa:       Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

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

Ing.Michal Paľa Mag.Michael Holy   prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  

   konateľ konateľ             rektor 

 


