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    ÚpIA-EL3/3-296-8/2022-OOVS Ing. Jaroslav KUČA      . apríla 2022 

 

 

Vec 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy č. 2021/222  

 
 

V súlade s čl. X. bodom 10.2. Kúpnej zmluvy č. 2021/222 (ďalej len „kúpna zmluva“), 
ktorú dňa 29. apríla 2021 uzavrela Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej 
republiky, ako kupujúci na jednej strane (ďalej len „kupujúci“) s Vašou obchodnou 
spoločnosťou, ako predávajúcim na strane druhej (ďalej len „predávajúci“) a na základe § 344    

a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, týmto kupujúci 

o d s t u p u j e  

od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je výškové vybavenie pre pilotov lietadiel L-39                              
a MiG-29, t. j. masky kyslíkové a prilby letecké (ďalej len „tovar“) v celkovej cene za tovar vo 

výške 123 720,- € vrátane 20% DPH. 

            Dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy je podľa čl. X. bodu 10.4. písm. a) kúpnej zmluvy 
podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane predávajúceho, t. j. predávajúci nedodržal 
záväzok dodať kupujúcemu tovar vrátane dohodnutej sprievodnej dokumentácie do miesta 
plnenia - VÚ 9994 Nemšová, Ul. Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová včas, a  to do                 
30. novembra 2021 v súlade s čl. IV. bodom 4.2. kúpnej zmluvy.  

            Podľa čl. X. bodu 10.3. kúpnej zmluvy platí, že odstúpenie od kúpnej zmluvy nadobúda 
účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva zrušuje, pričom nárok kupujúceho na 
vymáhanie zmluvných pokút a sankcií vyplývajúcich z čl. IX. kúpnej zmluvy tým nie je 

dotknutý.   
 

 
S pozdravom 

 

Ing. Pavol LÍŠKA 

riaditeľ 

 
Prílohy/počet listov: -  
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Doložka o vypracovaní registratúrneho záznamu: 
 
Vypracoval:  Ing. Jaroslav KUČA 

Súhlasí:  JUDr. Veronika DRGÁČOVÁ 
  riaditeľka OOVOP 
   

Počet listov: 1 
Vyhotovené v 2 výtlačkoch: 

Výtlačok č. 1 prostredníctvom registratúrneho strediska  
dátum:       . apríla 2022  
meno, priezvisko a podpis správcu registratúrneho strediska:  

 
Výtlačok č. 2 pre spis bez príloh 
 

 

Daša DUJSÍKOVÁ 
Božena MOJŽIŠOVÁ 


