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Vec: Odstúpenie od kúpnej zmluvy č. Z201714361_Z z 30. 03. 2017 

 

Dňa 30. 03. 2017 o 12:38:02 hod Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Vazovova 5, 

812 43 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00397687 ako objednávateľ (ďalej len „objednávateľ“) 

uzavrela automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému so 

spoločnosťou TechSoft Engineering, spol. s r. o., Na Pankráci 322/26, 14000 Praha 4 – Nusle, Česká 

republika, IČO: 44266537 ako dodávateľom (ďalej len „dodávateľ“) Kúpnu zmluvu č. Z201714361_Z, 

ktorej predmetom bola „Dodávka licencie softvéru Ansys“ s lehotou plnenia od 31. 03. 2017 15:00:00 

hod do 06. 04. 2017 15:00:00 hod, za zmluvnú cenu 103 500,00 € bez DPH (124,200,00 € vrátane 

20 % DPH) – ďalej len „kúpna zmluva“.  

 

Podľa § 2 ods. 1 bod 3 v spojení s ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. (ďalej len 

„zákon č. 315/2016 Z. z.“) partnerom verejného sektora je právnická osoba, ktorá nie je subjektom 

verejnej správy a ktorá uzatvára zmluvu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 

Z. z.“), ktorej majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 €.     

 

Po uzatvorení kúpnej zmluvy Centrum podpory Elektronického kontraktačného systému 

upozornilo objednávateľa, že je možné, že sú splnené podmienky pre zápis dodávateľa do registra 

partnerov verejného sektora.  

 
S ohľadom na vyššie citované právne predpisy a zmluvnú cenu dohodnutú v kúpnej zmluve je  

nepochybné, že dodávateľ je partnerom verejného sektora. Objednávateľ však po uzavretí kúpnej 

zmluvy zistil, že dodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora  

a že sa na účel kúpnej zmluvy do predmetného registra ani nemieni zapísať.  

 

Podľa Obchodných podmienok elektronického trhoviska, verzie 3.1 účinnej odo dňa 
01.02.2017,  druhej časti „Všeobecné zmluvné podmienky“, článku IV. bod 4.4, ktoré sú súčasťou 
kúpnej zmluvy, platí, že ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ, za splnenia podmienok 
uvedených v zákone č. 315/2016 Z. z. zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných 
užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. a zákona č. 315/2016 
Z. z., zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.   
 

V dôsledku vyššie uvedených právnych skutočností a predtým citovaných právnych predpisov 

kúpna zmluva nenadobudla účinnosť, nie je možné na základe nej požadovať dodanie služby/tovaru od 

dodávateľa a nie je možné na základe nej zo strany objednávateľa ani finančne plniť.   
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Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. objednávateľ ako verejný obstarávateľ nesmie 

uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

 

Podľa § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. verejný obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy 

uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora.  

 

Objednávateľ využíva svoje právo a oznamuje dodávateľovi, že v plnom rozsahu  

 

odstupuje od kúpnej zmluvy, 

 

ktorej znenie sa pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností prikladá k tomuto listu ako jej príloha. 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy nadobúda účinky dňom doručenia tohto listu, ktorý obsahuje 

oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, doporučene na adresu sídla dodávateľa.   

 

 

S pozdravom 

 

 

 

Ing. Dušan Faktor, PhD. 

             kvestor 


