
 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Čemernianska 136, 093 03 Vranov n/T 

 

 

Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č.4/7-12/25/2021  
(CRZ 5442/2021/LSR) 

 (uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka) 
 

Zmluvné strany 
 
Kupujúci: 
 
Obchodné meno: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

Organizačná zložka: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 

 Odštepný závod Vranov n/T 

Sídlo: Čemernianska 136, 093 03 Vranov n/T 

Právne zastúpený: Ing. Erika Hasinová – riaditeľka odštepného závodu Vranov n/T 

IČO: 36 038 351 

DIČ: 2020087982 

IČ DPH SK2020087982 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999, Oddiel Pš, vložka 

č.155S 

(ďalej len „kupujúci“) 
 
a 

 
Predávajúci: 
 
Obchodné meno: VSK MINERAL s.r.o. 

Sídlo: Južná trieda 125, 040 01 Košice 

IČO: 36 706 311 

DIČ: 2022279523 

IČ DPH: SK2022279523 

Právne zastúpený: Ing. Hudy Eduard – konateľ spoločnosti 

Kontakt: +421 556810917 

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom Košice I, 

oddiel: Sro, vložka č.: 19033/V 

(ďalej len „predávajúci“) 
 
(kupujúci a predávajúci ďalej spolu ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana") sa dohodli 
na uzatvorení tejto Dohody o zrušení kúpnej zmluvy ( ďalej len dohoda ) v zmysle ust. § 572 ods.2 

a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení na nasledujúcich podmienok: 
 

(ďalej len “kupujúci“ alebo ,,verejný obstarávateľ“) 
 

(ďalej spolu aj “zmluvné strany“) 



 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Čemernianska 136, 093 03 Vranov n/T 

 

 
 

 
Článok I. 

 Predmet kúpnej zmluvy 
 

1) Medzi kupujúcim a predávajúcim bola dňa 12.7.2021 uzavretá kúpna zmluva vedená v CRZ pod č. 
5442/2021/LSR ktorej predmetom je dodanie kameniva, s technickou špecifikáciou podľa ods. 2 
tohto článku (ďalej len „tovar“). 

2) Technické a kvalitatívne požiadavky tovaru:  
a) frakcia kameniva: 32/63 mm 
b) typ kameniva: andezit, kamenivo podľa normy EN 13242 
c) množstvo kameniva: 400 t 

 
d) frakcia kameniva: lomový kameň upravený 
e) typ kameniva: andezit, kamenivo podľa normy EN 13242 
f) množstvo kameniva: 100 t 

 
3) V súlade s ust. §572 ods. 2 a nasl. Občianskeho zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že podpisom 

tejto zmluvy predčasne zrušujú kúpnu zmluvu uvedenú v bode 1. tohto článku na ostávajúce 
plnenie, a to bez toho, aby zmluvným stranám vznikli akékoľvek nové záväzky, s výnimkou 
záväzkov, ktoré sú uvedené v tejto dohode. 

4) Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo strán nebude od druhej zmluvnej strany požadovať 
ostávajúce plnenie vyplývajúce z kúpnej zmluvy uvedenej v bode 1. tohto článku, v dôsledku čoho 
predávajúci nie je povinný odovzdať predmet kúpy a kupujúci nie je povinný zaplatiť kúpnu cenu. 

 
Článok II. 

 Záverečné ustanovenia 
 

1) Na vzťahy neupravené touto dohodou sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
2) Dohoda k ukončeniu  Kúpnej zmluvy č. 4/7-12/25/2021 je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, 

z ktorých každá zmluvná strana dostane po dvoch vyhotoveniach. 
3) Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že dohoda k ukončeniu  Kúpnej zmluvy č. 4/7-

12/25/2021 vedenej v CRZ pod č. 5442/2021/LSR bola vyhotovená slobodne, vážne, bez 
akéhokoľvek nátlaku, ako prejav ich skutočnej vôle a že si ju prečítali a súhlasia s jej obsahom. 

4) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.  

5) Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dohody v jej plnom rozsahu  v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.  

 
 
 
Vo Vranove n/T, dňa ....................  V                       dňa ..................... 

 
 
Kupujúci:  Predávajúci: 

 
 
 
 

Ing. Erika Hasinová 
 riaditeľka odštepného závodu 

Vranov n/T 

 Ing. Eduard Hudy 
Konateľ spoločnosti VSK MINERAL s.r.o 

 


