
Dohoda o ukončení 
Kúpnej zmluvy č. Z201937081_Z 

uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Dohoda“) 

medzi zmluvnými stranami: 
 

 

1. Objednávateľ: 

názov: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu 

                        sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

zastúpený: Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu 

IČO:                                          50349287 

DIČ:                                          2120287004 

IČ DPH:                                    nie je platiteľom DPH 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK52 8180 0000 0070 0055 7142 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 

a 

2. Dodávateľ: 
názov: AUTOPOLIS, a. s. 

 sídlo: Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava, SR  

 IČO:  35728311 
 DIČ:                                         2020241938  
 IČ DPH: SK2020241938 
 bankové spojenie:               ČSOB - 7500 
 IBAN: SK34 7500 0000 0040 0112 3625 
zastúpený: Ing. Ivan Medvecký - Predseda predstavenstva 
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
 Oddiel: Sa, Vložka č.: 6831/B 
 
 (ďalej lej „Dodávateľ“) 

 

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

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Dňa 12.12.2019 došlo medzi Zmluvnými stranami k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy č. 

Z201937081_Z, ktorá bola výsledkom postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, bežne 

dostupnej na trhu s využitím elektronického trhoviska, podľa ustanovení zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Medveck%FD&MENO=Ivan&SID=0&T=f0&R=0


predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a podľa Obchodných podmienok 

elektronického trhoviska (ďalej len „OPET“) na predmet „Nákup osobného motorového 

vozidla na služobné účely“ (ďalej len „Zmluva“).  

 
Čl. II. 

Predmet Dohody 

1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy podľa čl. XVIII. bod 18.1 Všeobecných 

zmluvných podmienok tvoriacich súčasť OPET ako prílohy č. 1 k Zmluve a podľa príslušných 

zákonných ustanovení viažucich sa k ukončeniu zmluvy dohodou zmluvných strán.  

2. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy na základe posúdenia vlastného návrhu 

plnenia zákazky ako prílohy č. 2 k Zmluve, ktoré Objednávateľ realizoval podľa čl. II bod 

2.3 zmluvy v spojení s  čl. VI bod 6.2.3 Všeobecných zmluvných podmienok tvoriacich súčasť 

OPET ako prílohy č. 1 k Zmluve. Na základe posúdenia predloženého vlastného návrhu 

plnenia zákazky Objednávateľ konštatoval, že predmet Zmluvy nie je možné akceptovať, 

keďže ponúkané motorové vozidlo nespĺňa požiadavku na technické vlastnosti 

požadovaného motorového vozidla.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že po ukončení Zmluvy si navzájom nebudú voči sebe uplatňovať 

žiadne požiadavky na plnenie Zmluvy, žiadne finančné nároky ako úhradu za náklady spojené 

s ukončením Zmluvy touto Dohodou, ani žiadne zmluvné pokuty či iné sankcie finančného 

alebo iného charakteru a že zo strany Objednávateľa nebude voči Dodávateľovi uplatnený 

inštitút negatívnej referencie, keďže nedošlo k priamemu plneniu predmetu zákazky ani k 

podstatnému porušeniu Zmluvy a to ani jednou zo Zmluvných strán.  

4. Zmluva zaniká ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.  

  

Čl. III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť   

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

2. Zmluvné strany si na základe Dohody vysporiadali vzájomné práva a povinnosti v celom 
rozsahu a nemajú voči sebe žiadne nároky, pohľadávky a záväzky.  

 
3. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Dohody je možné iba formou písomných dodatkov 

podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto Dohodou boli riadne oboznámené, nebola uzatvorená 

v tiesni, ani za iných nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 
5. Táto Dohoda je vyhotovená v šiestich (6) obsahovo zhodných rovnopisoch, z ktorých dva (2) 

preberá Dodávateľ a štyri (4) preberá Objednávateľ.  

 
 
 
 
 
 



Dodávateľ: 

V Bratislave ………………………. ............................................................. 

  Ing. Ivan Medvecký 

predseda predstavenstva  

Objednávateľ: 
 
V Bratislave …………………....... ......................................................... 

Mgr. Patrik Krauspe 

vedúci úradu  
 

 

 

  

 

 


