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Váš list číslo / zo dňa      Naše číslo      Vybavuje / linka     Bratislava 
            01-2716/2016   Mgr. Renáta Horváthová /kl. 319           22. 09. 2016 
                  

Vec  
Odstúpenie od zmluvy  
 

V zmysle ustanovenia § 348 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava  ako objednávateľ (ďalej len „objednávateľ“) týmto  

o d s t u p u j e 

od Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201624083_Z zo dňa 13. septembra 2016, predmetom 
ktorej je vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradených technických zariadení 
plynových a tlakových a odbornej prehliadky kotolní v celkovej cene 398,00 EUR (ďalej len 
„zmluva“) uzavretej prostredníctvom elektronického kontraktačného systému medzi spoločnosťou 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  ako objednávateľom (ďalej len „objednávateľ“) a spol. 
Denis Kandela – REVYT ako dodávateľom. Táto zmluva nadobudla účinnosť dňa 14. septembra 
2016.  

Dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy je vyhlásenie dodávateľa podľa § 348 ods. 2 
Obchodného zákonníka doručené objednávateľovi  dňa 21. septembra 2016, že nie je schopný 
splniť dohodnutý predmet plnenia z dôvodu nesprávneho výpočtu ceny v ním predloženej cenovej 
ponuke – v cene boli započítané iba náklady za odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených 
technických zariadení plynových a tlakových a odborné prehliadky kotolní za 1 rok a náklady za 
ďalšie 3 roky plnenia vzhľadom na zmluvu uzatvorenú na obdobie 48 mesiacov v cene neboli 
pripočítané. 

V súlade s ustanovením § 349 ods.1 Obchodného zákonníka odstúpenie od zmluvy 
nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia dodávateľovi. Tohto odstúpenia od kúpnej zmluvy sa 
dotýkajú ustanovenia § 351 Obchodného zákonníka. 

 
 
S pozdravom 
 

 

 

 

Ing. Branislav Žec, CSc. 
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