
1 
 

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201842164_Z 
 

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení n. p. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Zmluvné strany : 

 

1.  Objednávateľ: Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 

     so sídlom:  Palisády č. 31, 811 06 Bratislava 

     v zastúpení: Ing. Marek Černý – predseda predstavenstva 

Ing. Boris Šturc, CSc. – člen predstavenstva 

     IČO:  35 822 163 

     DIČ:  2021595378 

 IČ DPH: SK2021595378 

 bankové spojenie:  

 číslo účtu:  

 IBAN:  

- spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 

vložka č.: 2834/B               

                                                                                              (ďalej len ako „objednávateľ“) 

a 

 

2. Dodávateľ:  ZSE Energia, a.s.   

    so sídlom:  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

    v zastúpení:  Ing. Imre Mészáros – vedúci korporátneho predaja 

   Ing. Miroslav Kováčik – key account manager 

    IČO:  36677281 

    DIČ:  2022249295 

    IČ DPH:  SK2022249295                        

- spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 

vložka č. 3978/B 

               (ďalej len ako „dodávateľ“) 

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

uzatvárajú túto Dohodu o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201842164_Z (ďalej 

len ako „Dohoda“), a to za nasledovných podmienok: 

 

Článok I 

                                                        Úvodné ustanovenia 

 

1. Objednávateľ a dodávateľ uzatvorili dňa 26.10.2018 Zmluvu o poskytovaní služieb  

č. Z201842164_Z, a to automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického 

kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska 

(ďalej len ako „Zmluva“). 

 

2. Predmetom Zmluvy bol záväzok dodávateľa dodávať objednávateľovi elektrickú energiu 

a záväzok objednávateľa uhrádzať dodávateľovi cenu za dodanú elektrickú energiu, a to 

v súlade s ustanoveniami Zmluvy a Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska. 
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3. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú – do 31.12.2019. 

 

4. Po uzatvorení Zmluvy dodávateľ upovedomil objednávateľa o tom, že pri predložení 

cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie 

Zmluvy, došlo z jeho strany ku chybe v písaní a počítaní, v dôsledku čoho prejavil 

záujem o predčasné ukončenie Zmluvy. 

 

5. Objednávateľ vynaložil v súvislosti s realizáciou verejného obstarávania, ktorého 

výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy, náklady v celkovej sume 4.446,-€ ako odplatu za 

služby spoločnosti Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.,  

IČO: 44186789, a to na základe Zmluvy o poskytovaní administratívnych služieb, 

poradenstva a obstarávateľských činností v oblasti verejného obstarávania č. OST/6/2013 

uzatvorenej medzi objednávateľom a uvedenou spoločnosťou.  

 

Článok II 

Predmet Dohody 

 

1. Predmetom tejto Dohody je konsenzus zmluvných strán o predčasnom ukončení Zmluvy, 

a to v súlade s ustanovením bodu 18.1 článku XVIII Obchodných podmienok 

elektronického trhoviska. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zmluva na základe tejto Dohody zaniká ku dňu 

20.11.2018. 

 

3. S ohľadom na to, že dôvodom, pre ktorý zmluvné strany pristúpili k rokovaniam 

o uzatvorení tejto Dohody, je chyba na strane dodávateľa, ktorý z dôvodu tejto chyby 

prejavil záujem o ukončenie Zmluvy, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že objednávateľ 

vynaložil v spojení s obstaraním Zmluvy náklady špecifikované v bode 5 článku I tejto 

Dohody, zaväzuje sa dodávateľ uhradiť objednávateľovi náhradu týchto nákladov v plnej 

výške, t. j. v sume 4.446,-€, a to v lehote 5 dní odo dňa uzatvorenia tejto Dohody 

vkladom alebo prevodom na bankový účet objednávateľa – IBAN: 

 

4. Objednávateľ vyhlasuje, že: 

i)    zaplatením sumy 4 446,-€ podľa bodu 3 tohto článku Dohody budú uspokojené 

všetky jeho nároky súvisiace alebo plynúce z pochybenia dodávateľa pri uzatváraní 

Zmluvy, ako aj s jej predčasným ukončením a 

ii)  Zmluva nie je ukončovaná pre porušenie povinnosti dodávateľa a uvedené nebude 

mať vplyv na negatívne alebo znížené hodnotenie dodávateľa v akýchkoľvek 

evidenciách a registroch. 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ak táto Dohoda neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a práva a povinnosti zmluvných 

strán, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi 

a Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska. 
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2. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

dve vyhotovenia.  

 

3. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády SR v súlade so Zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa 

Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, je prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavujú určito a zrozumiteľne, neuzatvárajú ju v tiesni 

ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

V Bratislave  .................                                                 V .................. 

 

 

Za objednávateľa :                                                          Za  dodávateľa : 

 

 

 

 _________________________________              _________________________________ 

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.          ZSE Energia, a.s. 

         Ing. Marek Černý            Ing. Imre Mészáros 

    predseda predstavenstva                vedúci korporátneho predaja 

 

                                                                                              

 

_________________________________               _________________________________ 

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.            ZSE Energia, a.s. 

       Ing. Boris Šturc, CSc.             Ing. Miroslav Kováčik 

                    člen predstavenstva              key account manager 

 

 


