
DOHODA O UKONČENÍ KÚPNEJ ZMLUVY 
č. Z202118666_Z 

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 
 
 

Obchodné meno: Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Sídlo:   Vazovova 5, 81243 Bratislava 
IČO:   00397687 
DIČ:   2020845255 
IČ DPH:   SK2020845255 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno:  IBG Slovensko, s.r.o.  
Sídlo:   Šenkvická cesta 11, 90201 Pezinok, Slovenská republika   
Zastúpený:                               Ing. Attila Danko, +421 905 449 811 
IČO:   36026506   
DIČ:    2020083186   
IČ DPH:    SK2020083186   
IBAN:    IBAN: SK1511000000002628171584 
 
(ďalej len „Dodávateľ“) 
 
za nasledovných podmienok: 
 
 
1. Úvodné ustanovenia 
 
1.1. Objednávateľ a Dodávateľ uzatvorili dňa 17.09.2021 automatizovaným spôsobom v rámci 

Elektronického kontraktačného systému Kúpnu zmluvu č. Z202118666_Z, ktorej predmetom 
bolo dodanie „záložého zdroja“ (zdroj kontinuálneho napájania, záložný zdroj striedavého napätia) 
(ďalej len „Zmluva“). 

 
1.2. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 18.1. čl. XVIII Obchodných podmienok elektronického 

trhoviska dohodli na skončení tohto zmluvného vzťahu dohodou. 
 
 
2. Ukončenie zmluvy 
 
2.1. Objednávateľ a Dodávateľ v záujme odstránenia akýchkoľvek pochybností ohľadne právnych 

účinkov Zmluvy sa dohodli, že dňom účinnosti tejto dohody sa ruší Zmluva. 
 
2.2. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadna strana do uzatvorenia tejto dohody neplnila podľa Zmluvy, 

nie je potrebné vysporiadať žiadne vzájomné plnenia podľa Zmluvy. 
 
 
3. Záverečné ustanovenia 
 



3.1. Túto dohodu možno meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou strán vo forme číslovaných 
a podpisovaných dodatkov. 

3.2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov strán a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

 
3.3. Právne skutočnosti neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu platného 
v Slovenskej republike. 

 
3.4. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch rovnopisoch dostane 

každá strana. 
 
3.5. Strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a s jej obsahom súhlasia, že dohoda bola 

uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za 
inak nápadne nevýhodných podmienok. 

 
 
 
 
V Pezinku, dňa 24.9.2021              V Bratislave, dňa ....................................... 
 
 
 
 
 
................................................................  ................................................................. 

           Ing. Attila DANKO
                    Konateľ
            IBG Slovesnko s.r.o.


