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Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy zo dňa 6.12.2019 

uzatvorenej podľa ust. § 409  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník                                      
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Zmluva“) 

 
 

 Servery, diskové pole a softvérové vybavenie serverov  

 

Zmluvné strany: 

 

1. Kupujúci:    

Názov:    Slovenská agentúra životného prostredia 
Sídlo:    Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  
Štát:    Slovenská republika 
IČO:    00 626 031  
DIČ:    2021125821  
Konajúci:  RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ 
Bankové spojenie:    
IBAN:      
     
BIC (SWIFT):    
Kontaktná osoba: RNDr. Marek Andel – vedúci  odboru prevádzky IT 
 Email:    ; tel.:  
(ďalej len „Kupujúci“) 
 

 

2. Predávajúci:    

Názov:                     CellQoS, a.s.  

Sídlo:               Dolné Bašty 14, 917 01 Trnava 
Štát:                          Slovenská republika 

IČO:                                     36 817 864 
DIČ:                                       2022424173 
IČ DPH:                                 SK2022424173                                     
Bankové spojenie:                  
IBAN:               
Zápis v: obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka 

číslo 10461/T                                                 
Zastúpený:              Ing. Marek Piaček, generálny riaditeľ 
E-mail:     
 
(ďalej len „Predávajúci“ a spolu s „Kupujúcim“ ako „Zmluvné strany“) 
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Preambula 

 
Kupujúci uzatvoril s Predávajúcim dňa 6.12.2019 Kúpnu zmluvu, uzatvorenú podľa ust. 
§ 409 Obchodného zákonníka, predmetom ktorej bola kúpa serverov, diskového poľa a 
softvérového vybavenia serverov (ďalej len „Kúpna zmluva“). Kúpna zmluva 
nadobudla účinnosť dňa 7.12.2019. 

 
Článok 1 

 Predmet Zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa na základe slobodnej a vážnej vôle, v zmysle čl. VIII. Kúpnej zmluvy 

dohodli na ukončení zmluvného vzťahu založeného na základe Kúpnej zmluvy, a to 
dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.   

2. Vzhľadom na to, že na základe Kúpnej zmluvy nedošlo do nadobudnutia platnosti tejto 
Zmluvy k plneniu ani jednej zo Zmluvných strán,  Zmluvné strany týmto považujú svoje 
vzájomné záväzky za vzájomne vysporiadané. Nárok na náhradu prípadnej škody, 
ktorejkoľvek Zmluvnej strany týmto ustanovením nie je dotknutý.  

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, 
súhlasia s jej obsahom, uzatvárajú ju na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, 
nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú 
svojim podpisom. 

2. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy budú považované za neplatné alebo 
nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Zmluvy budú neplatné iba v dotknutom a v 
najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a 
dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia Zmluvy zostanú aj naďalej v platnosti. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky. 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou 

vzájomnej dohody prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa 
nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená podať návrh na 
vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

5. Meniť, alebo doplňovať obsah tejto Zmluvy je možné len formou očíslovaných 
písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami. 

6. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Kupujúci 
dostane dve (2) vyhotovenia a Predávajúci dostane dva (2) vyhotovenia. 

7. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 
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Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Predávajúci 
berie na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou Zmluvou podľa Zákona o 
slobode informácií a súhlasí s jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky. 
 

 
 
 
 
Za Kupujúceho v Banskej Bystrici                           Za Predávajúceho v Trnave 
 
dňa .................       dňa ................ 
 
 
 
 
 
  
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––                     –––––––––––––––––––––––––––– 
RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ           Ing. Marek Piaček, generálny riaditeľ, 
Slovenská agentúra životného prostredia       konajúci na základe plnej moci 
      CellQoS, a.s.  


