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DOHODA 
o ukončení platnosti a účinnosti  Kúpnej zmluvy 

č. Z201839615_Z zo dňa 25.09.2018 
 (ďalej len „dohoda“)  

 

 
uzatvorenej medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 
 

1.   Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých 
sídlo:   Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany, Slovenská republika 

korešpondenčná adresa:  priečinok 29, 036 63  Martin 

zastúpený:   plk. PhDr. Michal Hrnčiar - riaditeľ ústavu 

IČO:   00 738 361 

DIČ:   2020603486 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu:   SK0581800000007000162810 

Tel.:   0908/767011 

    

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

2.   SEZAM, s.r.o. 

sídlo:   Kvačalova 1, 010 04  Žilina             

zapísaná v OR OS v Žilina, pod číslom vl.  40/L, oddiel: Sro 

zastúpený:   Ing. Kamil Raček 

IČO:   00633194 

DIČ:   2020443799 

IČ DPH:   SK 2020443799 

Číslo účtu:   SK5402000000000021909432   

Tel.:   0903 548 030 

 

   (ďalej len „dodávateľ“) 

 

   (spolu ďalej len „strany dohody“) 

 

 

Čl. 1 

Predmet dohody  

 

1.1. Predmetom tejto dohody je ukončenie platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy                 

č. Z201839615_Z, ktorú strany dohody uzatvorili dňa 25.09.2018 automatizovaným 

spôsobom v rámci  Elektronického kontraktačného systému (ďalej len „zmluva“), a to 

v súlade s čl. XVIII ods. 18.1 Obchodných podmienok elektronického trhoviska 2. 

časti „Všeobecné zmluvné podmienky“ - verzia 3.4, účinná zo dňa 25. mája 2018, 

ktoré tvoria jej prílohu.  

1.2. Strany dohody sa dohodli, že platnosť a účinnosť zmluvy končí dňom nadobudnutia 

účinnosti tejto dohody. 
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1.3. Dôvodom ukončenia zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán je skutočnosť, že 

uchádzač zadal chybnú sumu v priebehu aukcie v rámci Elektronického 

kontraktačného systému. Nakoľko sa jedná o dodávateľa, s ktorým má verejný 

obstarávateľ pozitívne skúsenosti, pristúpil k dohode o ukončení platnosti a účinnosti  

zmluvy.  

 

 

Čl. 2 

Vysporiadanie záväzkov  

 

2.1. Touto dohodu zanikajú práva a povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy                          

č.  Z201839615_Z zo dňa 25.09.2018. 

 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia  

 

3.1. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis pre dodávateľa 

a dva rovnopisy pre objednávateľa. 

3.2. Akékoľvek dodatky a zmeny tejto dohody je možné vykonať len písomnou formou, po 

ich odsúhlasení a podpísaní oboma stranami dohody. 

3.3. Strany dohody prehlasujú, že túto dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej 

vôle, dohoda nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu 

si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu dohodu vlastnoručne a dobrovoľne 

podpisujú. 

3.4. Dodávateľ súhlasí so zverejnením dohody v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi v Centrálnom registri zmlúv. 

3.5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma stranami dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

Interné číslo zmluvy: ÚVTOSM-eks-6-28/36-2018 

 

 

Za objednávateľa: 
 

V Sučanoch dňa .............................   

 

 

plk. PhDr. Michal Hrnčiar, riaditeľ .......................  ................................ 

                                                                           pečiatka              podpis 

 

 

Za dodávateľa: 

 

V ............................... dňa ........................ 

 

 

 Ing. Kamil Raček, konateľ   .......................             ................................ 

                                                                           pečiatka   podpis 
 


