
 

 

Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy  

č. 94/09/2009/RV zo dňa 30.09.2009 
uzatvorenej podľa § 409,§610 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Kupujúci: 
názov:     Správa ciest Košického samosprávneho kraja  

sídlo  

podľa zriaďovacej listiny:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

korešpondenčná adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice  

štatutárny orgán  Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ  

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach obchodných:  Ing. Gabriela Pelikánová, investičná námestníčka  

IČO:  35 555 777  

DIČ:  202 177 2544  

IČ DPH:  SK 2021772544  

bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

číslo účtu:  7000409705/8180  

IBAN:  SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  

právna forma:  príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom  

spojenie:  tel.: 055/78 60 011  

 e-mail: sekretariat@scksk.sk  

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...)  

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

a  

 

Predávajúci:  
názov:     LIMA SLOVAKIA, s.r.o.  

sídlo:     Záhradnícka 6, 048 01 Rožňava  

štatutárny orgán:   Maroš Kartal – konateľ  

IČO:     36601675 

DIČ:     2022108297 

IČ DPH:    SK 2022108297  

bankové spojenie:   VÚB, a.s. Rožňava  

číslo účtu:    2582062955/0200 

IBAN:      SK74 0200 0000 0025 8206 2955 

právna forma:  zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.  

Sro, vložka č. 17519/V  

spojenie:   tel: +421 908 448287, +421 58 7931556  

e-mail: maros.kartal@post.sk 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Článok I 

 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku IV Platnosť zmluvy, bod 1 Kúpnej 

zmluvy č. 94/09/2009/RV uzatvorenej dňa 30.09.2009 (ďalej len „Zmluva“) vzájomne 

dohodli na jej ukončení dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody v zmysle článku II bod 

1 tejto dohody. 

 

2. Všetky práva a povinnosti podľa Zmluvy zanikajú ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu. 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že ukončením predmetného zmluvného vzťahu touto 

dohodou nevznikla žiadnej zo strán Dohody škoda ani iná ujma a že ku dňu ukončenia 

zmluvy nemajú voči sebe žiadne záväzky. 
 

Článok II 

 

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

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

 
2. Táto dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží dva (2) 

rovnopisy a predávajúci jeden (1) rovnopis. 

 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú.  

 

 

V Košiciach, dňa: 26.10.2017                   V Štítniku  , dňa: 16.10.2017 

Za kupujúceho:       Za predávajúceho:  

 

 

 

 

_______________________      _________________________  

Ing. Zoltán Bartoš                 Maroš Kartal 

riaditeľ        konateľ 

 

 


