
Dopravné krídlo Kuchyňa                                 V Kuchyni,   23. augusta 2019 

Č. p. dk-1202-11/2019-Log                                                                     

 

 

 

Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy č. Z201925272_Z 
 

Identifikátor:   Z201925272  

Identifikátor OF: OF-198311  

Názov:  Oprava malotraktora Tiger SCAG 

 

Strany dohody: 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

Sídlo:    Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:    30845572 

DIČ:    2020947698 

IČ DPH:   SK 2020947698 

Číslo účtu:   SK50 8180 0000 0070 0017 1215 

 

Dodávateľ: 

Obchodné meno:  Vlastimil Šiška LESTECH 

Sídlo:    62, 95605 Vozokany, Slovenská republika 

IČO:    33674515 

DIČ:    1020448099 

IČ DPH:   SK1020448099 

Číslo účtu:   SK640200 0000 0006 86943192 

Telefón:   0385320380 

 

Predmet zmluvy 

Názov:   Oprava malotraktora Tiger SCAG 

Kľúčové slová:  Servis vozidiel, opravy vozidiel, údržba vozidiel 

CPV:    50110000-9 - Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace  

vybavenie; 

16311100-9 - Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk; 16000000-5 –  

Poľnohospodárske stroje;  

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

Druh/y:   Služba 

 

 

Čl. I. Predmet dohody 

 

Strany dohody uzavreli dňa 21.08.2019 prostredníctvom elektronického trhoviska Zmluvu o 

poskytovaní služieb č. Z201925272_Z na opravu malotraktora Tiger SCAG.  

Po uzavretí zmluvy kontaktoval telefonicky objednávateľ dodávateľa verejného 

obstarávateľa telefonicky a oznámil mu odstúpenie od tejto zmluvy z dôvodu, že zákazka sa bola 

určená na stanovenie ceny za 1 normohodinu a nie na celý predmet zákazky.  

 

Čl.II. Odstúpenie od zmluvy 

 

Strany dohody sa dohodli, že dňom účinnosti tejto dohody odstupujú od Zmluvy o 

poskytovaní služieb č. Z201925272_Z na opravu malotraktora Tiger SCAG, uzavretej dňa 



21.08.2019, prostredníctvom elektronického trhoviska. 

 

Čl. III. Nároky strán dohody 

 

Bez nárokov. 

 

 

Čl.IV. Spoločné a záverečné ustanovenia 

Štatutárni zástupcovia strán dohody prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony. 

Táto dohoda sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých je jedno pre verejného 

obstarávateľa, jedno pre dodávateľa a jedno pre elektronické trhovisko. 

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Dodávateľ 

berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zák. č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto dohody. 

Účastníci  dohody prehlasujú,   že  si  dohodu prečítali, jej  obsahu  rozumejú,  že ju 

neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi 

podpismi. 

 

 

 

Dodávateľ:       Objednávateľ: 

 

 

Vo Vozokanoch dňa:....................................       V Kuchyni dňa: ........................................ 

 

 

 

.............................................................            ............................................................. 

        Vlastimil Šiška     plk. Ing. Peter Prokop 

 

 

 

  

 


