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Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201845897_Z zo dňa 31.10.2018 

(ďalej len „Dohoda“) 

I. 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Fakultná nemocnica Nitra 

Sídlo:    Špitálska 6, 950 01 Nitra, Slovenská republika 

IČO:    17336007 

DIČ:    2021205197 

IČ DPH:   SK2021205197 

Zastúpený: Ing. Jarmila Mikušová – generálna riaditeľka 

 Ing. Martin Neštický, MBA – ekonomický riaditeľ 

MUDr. Marián Bakoš PhD., MHA – medicínsky riaditeľ 

Číslo účtu:  

Telefón:  037 6545368 

Zriadená: Zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991-A/VIII-1 zo dňa 09.12.1991, 

v znení neskorších rozhodnutí 

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno:   UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 

Sídlo:    Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, Slovenská republika 

IČO:    31625657 

DIČ:    2020468780 

IČ DPH:   SK2020468780 

Zastúpený:  Mgr. Michael Kotouček, riaditeľ pre predaj 

   -  na základe plnomocenstva 

   MVDr. Branislav Klopan, riaditeľ nákupu a výroby 

   -  na základe plnomocenstva 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa , vložka č. 272/R 

Číslo účtu:    

Telefón:  +421 46 51 54 146 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

 

II. 

Predmet Dohody 

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.10.2018 Kúpnu zmluvu č. Z201845897_Z (ďalej len 

„Kúpna zmluva“), predmetom ktorej je dodávka liekov B01AD02 altepláza. 

2.2 Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami Obchodných podmienok elektronického 

trhoviska 2. časť „Všeobecné zmluvné podmienky“ článok XVIII Ukončenie Zmluvy bod 

18.1 dohodli na ukončení Kúpnej zmluvy ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. 
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III. 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

3.2. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná 

strana obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

3.3. Osoby podpisujúce túto Dohodu v mene Zmluvných strán vyhlasujú: 

 že si túto Dohodu riadne prečítali, 

 v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre nedostatočne zrozumiteľný 

a určitý, 

 že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu oprostenú akýchkoľvek omylov, 

 že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok 

plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju oprávnení 

zástupcovia Zmluvných strán týmto vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Nitre, dňa 21.11.2018     V Bojniciach, dňa 30.11.2018 

 

 

Objednávateľ:     Dodávateľ: 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Ing. Jarmila Mikušová    Mgr. Michael Kotouček 

generálna riaditeľka FN Nitra   riaditeľ pre predaj 

       na základe plnomocenstva 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Ing. Martin Neštický, MBA    MVDr. Branislav Klopan 

ekonomický riaditeľ FN Nitra   riaditeľ nákupu a výroby 

       na základe plnomocenstva 

 

 

 

 

_________________________________ 

MUDr. Marián Bakoš PhD., MHA 

medicínsky riaditeľ FN Nitra 


