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DOHODA O UKONČENÍ KÚPNEJ ZMLUVY č. Z20196278_Z  

uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka  

 
Článok 1 

Strany dohody 
 
názov:  Rozhlas a televízia Slovenska 
sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
štatutárny orgán: PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ 
IČO: 47 232 480 
DIČ: 2023169973 
IČ DPH: SK2023169973 
bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zapísaná:  v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka 

č.: 1922/B 
 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 
a 
 
názov:  AUTOPOLIS, a.s. 
sídlo: Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava  
štatutárny orgán: Ing. Ivan Medvecký, predseda predstavenstva 
IČO: 35 728 311 
DIČ: 2020241938 
IČ DPH: SK2020241938 
bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, Vložka č.: 6831/B 
 
(ďalej ako „Dodávateľ“) 
 

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej ako účastníci dohody) 

 

Článok 2 

Úvodné ustanovenia 

 

2.1 Účastníci dohody uzatvorili dňa 19.03.2019 Kúpnu zmluvu č. Z20196278_Z v zmysle § 409 
a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení  a v súlade s Obchodnými podmienkami 
elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019 na predmet zákazky: 
„Osobné motorové vozidlo segmentu „K“ a súvisiace služby (záručný servis)“ (ďalej 
len „zmluva“). 

2.2    Vzhľadom na chybu Dodávateľa pri zadávaní vstupnej ponuky, kedy došlo k duplicitnému 
odpočtu DPH sa účastníci dohody dohodli na ukončení Zmluvy. 

 

Článok 3 

Predmet dohody 

 

3.2 Podľa čl. XVIII bodu 18.1 Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.5 
zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných 
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strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo spôsobmi uvedenými 
v zákone alebo v týchto VZP. 

 

3.3 Účastníci tejto dohody sa dohodli na ukončení zmluvy dohodou a to dňom účinnosti tejto 
dohody. 

 

3.4 Účastníci dohody prehlasujú, že ku dňu podpisu tejto dohody nemajú voči sebe žiadne 
nevysporiadané povinnosti ani záväzky vyplývajúce zo zmluvy. 

 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 

4.1 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

4.2 V prípade, že táto dohoda nestanovuje inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a inými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.  

4.3 Táto dohoda má 2 strany a je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá strana 
obdŕža jeden exemplár. 

4.4 Zmluvné strany po prečítaní tejto dohody prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola 
spísaná na základe pravdivých údajov, je prejavom ich slobodnej vôle a nebola dohodnutá 
v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz uvedeného pripájajú 
svoje podpisy. 

 

 
 
 
V Bratislave, dňa .............                                                   V Bratislave, dňa .............  
 
 
 
   
...................................................       ............................................... 
       Ing. Ivan Medvecký         PhDr. Jaroslav Rezník 
predseda predstavenstva                                                                generálny riaditeľ        
     AUTOPOLIS, a.s.                            Rozhlas a televízia Slovenska              

 

 


