
D O H O D A 
o ukončení Kúpnej zmluvy  č.  Z201527165_Z 

uzatvorenej v zmysle § 409  a nasl. Obchodného zákonníka 
 

 
OBJEDNÁVATEĽ: Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik                                
   sídlo: Ul. Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová 
   štatutárny orgán: MUDr. Vladimír Čavoj – riaditeľ  
                                 IČO:  00165476 
                                  DIČ:  2021328045 
   IBAN: SK98 0200 0000 0011 3955 8257 
                                    registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš,      
                                                          Vložka číslo: 66/S  
 
                                     (ďalej len „Objednávateľ“) 

A 
 

DODÁVATEĽ: OFFICE STAR, s. r.o. 
                         sídlo: Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava 
   štatutárny orgán:  Vlasta Horváthová,  konateľ  
                           IČO: 46323546 
   DIČ: 2023689294 
   IČ DPH:  SK2023689294 

                          bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 
                IBAN: SK93 1100 0000 0029 2688 8567 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1 Odd.: Sro.,  vl. č. 
86796/B 

 (ďalej len „Dodávateľ“) 
 
 (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 
u z a t v á r a j ú   

v súlade s bodom 17.1  ČI. XVII  Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3 
účinných odo dňa 01.06.2015,  2. časť Všeobecné zmluvné podmienky  Dohodu  o ukončení 
Kúpnej zmluvy č.  Z 201527165_Z  zo dňa 08.10.2015 o  09:38:03   

(ďalej len „Dohoda“) 
 
1. 
Na základe Kúpnej zmluvy č.  Z 201527165_Z  uzatvorenej dňa 08.10.2015 o  09:38:03  (ďalej len 
„Zmluva“) automatizovaným  spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3 účinných odo dňa 01.06.2015  sa 
Dodávateľ zaviazal dodať Objednávateľovi  tovar  podľa špecifikácie uvedenej v ČI. II Zmluvy a to 
v dohodnutom množstve, čase a mieste  a previesť na Objednávateľa vlastnícke právo k predmetu 
Zmluvy - „Kancelárske potreby, hyg. potreby“. 
2. 
Ku dňu podpisu tejto Dohody nedošlo zo strany Dodávateľa k plneniu podľa ustanovení Zmluvy 
z dôvodov na strane Dodávateľa, preto sa zmluvné strany v súlade s bodom 17.1 Čl. XVII 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3 účinných odo dňa 01.06.2015  dohodli na 
skončení tohto zmluvného vzťahu.    
3. 
Na základe tejto Dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy.   
4. 
Táto dohoda nadobúda platnosť a záväznosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
 



5. 
Táto dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dvoch vyhotoveniach obrdží každá 
zo zmluvných strán.  
6. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dohody oboznámili a jej podmienkam porozumeli. K 
uzatvoreniu  dohody pristupujú na základe slobodnej vôle prejavenej zrozumiteľne, určite a vážne, bez 
pocitu tiesne alebo inak nevýchodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
 
 
V Kováčová, dňa 12. 10. 2015 
 
 
 
 

Podpisy účastníkov dohody 
 
 
 
 
 
Objednávateľ:                                                                      
MUDr. Vladimír Čavoj                   ...............................................                      .................................                                                                                                          
riaditeľ štátneho podniku   podpis                dátum         
 
 
 
 
Dodávateľ:  
Vlasta Horváthová           ............................................              ................................... 
konateľ                                podpis     dátum 
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