
Dohoda 

o ukončení ZMLUVY NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB č. 155/07/2017/SCKSK 

vo verejnom obstarávaní 

„Zabezpečenie procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o VO na nákup nových 

mechanizmov zo zdrojov EIB“ 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

   

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:    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  

osoba oprávnená uzavrieť  

zmluvu:    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:    SK2021772544  

právna forma:  Príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom zriaďovacou listinou č. 5914/2010-RU16/40617 

v znení neskorších dodatkov  

peňažný ústav:    Štátna pokladnica  

číslo účtu:    7000409705/8180  

IBAN: S   K688180 0000 070 0040 9705  

Swift/BIC:    SPSRSKBA  

spojenie: tel.:   +421 55 7860013  

e-mail:    sekretariat@scksk.sk  

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

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

a 

 

Poskytovateľ:     VEROBS, s.r.o  
sídlo:     Kyjevské námestie 14535/8, 974 04 Banská Bystrica  

korešpondenčná adresa:   Kyjevské námestie 14535/8, 974 04 Banská Bystrica  

právna forma:   Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: 

Sro, vl. č. 23548/S  

štatutárny orgán:     Ing. Vladimír Ivanič  

osoba oprávnená uzavrieť  

zmluvu:     Ing. Vladimír Ivanič - konateľ  

IČO:     46 959 998  

DIČ:     202 368 5037  

IČ DPH:     neplatca DPH  

právna forma:     spoločnosť s ručením obmedzeným  
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peňažný ústav:     TATRA BANKA, a.s.  

číslo účtu:     2933159135/1100  

IBAN:     SK12 1100 0000 0029 3315 9135  

Swift/BIC:     TATRSKBX  

spojenie: tel.:     +421 904 576 327  

e-mail:     verobs.sro@gmail.com  

URL:     www.verobs.sk  

(ďalej len „poskytovateľ“) 

I 

Preambula 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.07.2017 Zmluvu o poskytnutí služieb vo verejnom 

obstarávaní „Zabezpečenie procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 

Z. z. o VO na nákup nových mechanizmov zo zdrojov EIB“ č. 155/07/2017/SCKSK, 

predmetom ktorej bolo poskytovanie odborných služieb vo verejnom obstarávaní v 

zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“). 

2. Predmet zmluvy mal byť realizovaný do 31.12.2017. K plneniu podľa zmluvy nedošlo. 

 

II 

1. Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o ukončení zmluvy (ďalej len „dohoda“). 

2. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že zmluvný vzťah uzatvorený zmluvou skončí 

dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody. 

 

III 

 

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 sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre 

objednávateľa a jeden pre poskytovateľa. 

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: 29.01.2018 V Banskej Bystrici, dňa: 19.01.2018 

 

 

Za objednávateľa: Za poskytovateľa: 

  

 

 

 

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

 Ing. Zoltán Bartoš         Ing. Vladimír Ivanič 

            riaditeľ            konateľ 


