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Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201729208_Z 
uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 21.6.2017 

 
 
 
Objednávateľ:  
Fakultná nemocnica Trenčín   
so sídlom: Legionárska 28, 911 71 Trenčín    
IČO:  00 610 470 
DIČ:  2021254631 
IČ DPH:  SK2021254631 
zriadená: Zriaďovacou listinou vydanou MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 

14.06.1991 
štatutárny orgán- rada riaditeľov v zložení: Ing. Marián Juruš, generálny riaditeľ 
      JUDr. Marek Šedík, ekonomický riaditeľ 
      MUDr. Stanislav Pastva, medicínsky riaditeľ 
bankové spoj.: Štátna pokladnica, Bratislava 
IBAN:  SK26 8180 0000 0070 0032 5974 
(ďalej aj len ako „ Objednávateľ“ ) 
 
a  
 
Dodávateľ:  
Stredoslovenská energetika, a.s. 
so sídlom:  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47, Žilina 
IČO:   36403008 
DIČ:   2020106682 
IČ DPH:  SK2020106682 
zápis:  Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 10328/L 
V zastúpení:  Ing. Martin Kuna, Riaditeľ sekcie Predaj biznis zákazníkom  
IBAN: 
(ďalej aj len ako „Dodávateľ“ ) 
 
(ďalej spoločne aj ako „Strany dohody“) 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Dňa 21.6.2017 bola medzi Objednávateľom a Dodávateľom uzavretá Kúpna zmluva 
č.Z201729208_Z (ďalej aj len ako „Zmluva“), ktorej predmetom je Združená dodávka 
zemného plynu pre Objednávateľa na obdobie 4 mesiacov za podmienok stanovených 
touto Zmluvou. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 22.6.2017. 

2. Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického 
kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska 
verzia 3.1, účinných zo dňa 1.2.2017 (ďalej aj len ako „OPET“), ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou Zmluvy. 
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Článok II. 

Predmet dohody 
 

1. Strany dohody  sa v súlade s čl. XVIII. bodom 18.1 časti 2. „Všeobecné zmluvné 
podmienky“ OPET dohodli a týmto výslovne súhlasia s ukončením Zmluvy a zánikom 
zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou ku dňu podpisu tejto dohody.  

2. Strany dohody  týmto výslovne potvrdzujú, že si na základe Zmluvy navzájom neposkytli 
žiadne plnenia. 

3. Strany dohody zhodne vyhlasujú, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu nemajú voči 
sebe žiadne záväzky a že si teraz ani v budúcnosti nebudú navzájom voči sebe uplatňovať 
žiadne finančné nároky.  

 
 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom rovnopise pre Objednávateľa 

a Dodávateľa.  
 

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Stranami dohody a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády Slovenskej republiky. 
 

3. Strany dohody prehlasujú, že si Dohodu prečítali, v plnom rozsahu jej porozumeli, bez 
výhrad súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju, bez akejkoľvek tiesne a nie za 
nápadne nevýhodných podmienok, slobodne a vážne podpisujú a zaväzujú sa jej 
ustanovenia dobrovoľne dodržiavať. 

 
  
V Trenčíne, ................................. 
 
 
Za Objednávateľa: 

V Žiline, ................................. 
 
 
Za Dodávateľa: 

 
 

 
 

_________________________________ 
Ing. Marián Juruš 
generálny riaditeľ 

Fakultná nemocnica Trenčín 

 
 

 
 

_________________________________ 
Ing. Martin Kuna 

Riaditeľ sekcie Predaj biznis zákazníkom 

 
 

 
_________________________________ 
           JUDr. Marek Šedík 
                     ekonomický riaditeľ 
              Fakultná nemocnica Trenčín 
 


