
DOHODA O UKONČENÍ KÚPNEJ ZMLUVY č. Z20201650_Z 
uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl.  Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „Dohoda“) 

(číslo dohody objednávateľa v ISS: 30/2020) 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

1.1. Objednávateľ: 

Obchodné meno: Mesto Hlohovec  

Sídlo: M.R.Štefánika 1, 92001 Hlohovec, Slovenská republika  

V zastúpení: Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta 

IČO: 00312509  

DIČ: 2021279436  

IČ DPH: neplatca 

 Číslo účtu: SK7556000000001003549001  

Telefón: 0337368384 

(ďalej iba ako „Objednávateľ“) 

 

1.2. Dodávateľ: 

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.  

Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, Slovenská republika  

V zastúpení: Ing. Michal Jaloviar, Riaditeľ Predaj B2C zákazníkom 

IČO: 51865467  

DIČ: 2120814575  

IČ DPH: SK2120814575  

Číslo účtu: SK91 0200 0000 0000 0070 2432  

Telefón: 0415192912 

(ďalej iba ako „Dodávateľ“) 

 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Dňa 31.01.2020 bola prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému medzi 

Dodávateľom a Objednávateľom uzatvorená Kúpna zmluva č. Z20201650_Z (ďalej iba ako 

„Zmluva“), ktorej predmetom bola dodávka elektrickej energie v období od 1.3.2020 do 

28.2.2022. 

 

Článok III. 

Predmet dohody 

 

1. Dodávateľ a objednávateľ sa v súlade s Čl. XVIII, bod 18.1, druhá časť „Všeobecné 

zmluvné podmienky“ obchodných podmienok elektronického trhoviska (verzia 3..6.) dohodli 

na zániku (ukončení) Zmluvy a vzťahov z nej vyplývajúcich.  

Dôvodom zániku zmluvy je chybná cenová kalkulácia na strane Dodávateľa, čím by 

Dodávateľ  na základe jeho vyhlásenia vystavil Objednávateľa riziku, že predmet plnenia 

zmluvy sa nenaplní resp. že nebude v požadovanej kvalite. 



 

 

 

 

Článok IV. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ a objednávateľ týmto zhodne prehlasujú, že majú voči sebe vyrovnané všetky 

finančné náležitosti a záväzky, ktoré zo Zmluvy vznikli a že si teraz a ani v budúcnosti 

nebudú navzájom voči sebe uplatňovať žiadne finančné nároky alebo náhradu škody z dôvodu 

ukončenia zmluvy. 

2. Obe zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že do dňa uzatvorenia tejto Dohody o ukončení 

kúpnej zmluvy č. 20201650_Z nedošlo k žiadnemu plneniu v zmysle Zmluvy. 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu, pričom jej 

zverejnenie zabezpečí Objednávateľ. 

2. Táto Dohoda sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 

pričom jeden rovnopis je určený pre Dodávateľa a dva pre  Objednávateľovi.  

 

 

 

V Hlohovci, dňa 10.02.2020             V Žiline, dňa 05.02.2020 

 

 

Za objednávateľa:     Za dodávateľa: 

 

 

 

 

 

 

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

v. r. Ing. Miroslav Kollár                                 v. r. Ing. Michal Jaloviar 

         Primátor mesta                                                     Riaditeľ    

                                                                            Predaj B2C zákazníkom 


