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DOHODA 
 

o ukončení zmluvného vzťahu založeného Kúpnou zmluvou č. Z201754863_Z 

 

uzavretou podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

(ďalej len „dohoda“) 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

 

Objednávateľ / Kupujúci:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo:     Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán:   Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ 

IČO:     35555777 

DIČ:     2021772544 

IČ DPH:    SK2021772544 

Právna forma:  príspevková organizácia zriadená Košickým 

samosprávnym krajom – Zriaďovacia listina č. 

5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Tel.:     +421 55 78 60 011 

 

ďalej len “kupujúci“ 

 

a 

 

Dodávateľ / Predávajúci:  Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. 

Sídlo: Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov 

Štatutárny orgán:   Miloš Lukáč - konateľ 

IČO:     36179736 

DIČ:     2020030045 

IČ DPH:    SK2020030045 

Zápis:  v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: 

Sro, vložka č.: 9931/V 

Tel.:     +421 56 672 59 07 

 

ďalej len “predávajúci“ 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Dňa 26.10.2017 bola medzi kupujúcim a predávajúcim automatizovaným spôsobom 

v rámci Elektronického kontraktačného systému uzatvorená Kúpna zmluva 

č. Z201754863_Z (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je dodanie kameniva na zimný 

posyp ciest – drveného kameniva vrátane dopravy do miesta určenia frakcie 4/8 v rozsahu 

a zložení podľa požiadaviek kupujúceho a za cenu podľa víťaznej cenovej ponuky 

predávajúceho. 

2. Ku dňu podpisu tejto dohody nebol predmet zmluvy realizovaný ani čiastočne. 
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Čl. II 

Predmet dohody 
 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XVIII bod 18.1 Všeobecných zmluvných 

podmienok (tvoriacich súčasť Obchodných podmienok elektronického trhoviska – verzia 

3.1 účinná odo dňa 01.02.2017) dohodli na ukončení zmluvného vzťahu založeného 

zmluvou špecifikovanou v čl. I bod 1 ku dňu podpisu tejto dohody. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že podpisom tejto dohody považujú svoje vzájomné vzťahy 

založené na základe zmluvy za ukončené a vysporiadané, a že žiadna zo zmluvných strán 

nemá a nebude si z titulu zmluvy alebo v súvislosti s ňou uplatňovať voči druhej 

zmluvnej strane akékoľvek práva, právne nároky, záväzky alebo pohľadávky a/alebo 

vyžadovať plnenie akýchkoľvek povinností. Žiadna zo zmluvných strán zároveň nebude 

od druhej zmluvnej strany požadovať žiadnu náhradu škody alebo iné sankcie 

vyplývajúce z porušenia zmluvy. 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

2. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) sú určené 

kupujúceho a dva (2) pre predávajúceho. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom na tejto dohode potvrdzujú, že táto dohoda 

nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 

ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, 

a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa: 31.10.2017  V Trebišove, dňa: 27.10.2017 

 

Za kupujúceho:  Za predávajúceho: 

 

 

 

 

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

Ing. Zoltán Bartoš     Miloš Lukáč 

riaditeľ      konateľ 


