
Dohoda o skončení Rámcovej dohody č. Z202119636_Z 

uzatvorenej dňa 11.10.2021 automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému 

a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska  

(ďalej len ako „Dohoda“) 

medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:                      Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Sídlo:                                        Brnianska 3, 911 05 Trenčín, Slovenská republika 

IČO:                                          37915568 

DIČ:                                          2021764767 

IČ DPH:                                    SK2021764767 

Bankové spojenie:                     IBAN: SK5081800000007000510133 

Telefón:                                     0326509345 

 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ: 

Obchodné meno:                      Marián Šupa 

Sídlo:                                        Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany, Slovenská republika 

IČO:                                          11906022 

DIČ:                                          1020327209 

IČ DPH:                                    SK1020327209 

Bankové spojenie:                     IBAN: SK9209000000000045555173 

Telefón:                                     0903467760 

 

(ďalej len ako „Dodávateľ“) 

(Objednávateľ a Dodávateľ spolu ďalej len ako _Zmluvné strany“). 

 

 

I. Úvodné vyhlásenie zmluvných strán 

 

1.1 Zmluvné strany týmto zhodne vyhlasujú a potvrdzujú nasledujúci skutkový stav: 

 

      1.1.1 Dňa 11.10.2021 uzatvorili Zmluvné strany Rámcovú dohodu č. Z202119636_Z (ďalej aj len ako 

„Rámcová dohoda“), zverejnenú v Centrálnom registri zmlúv, ktorej predmetom bol na jednej strane 

záväzok Dodávateľa v súlade s ustanoveniami Rámcovej dohody dodať Objednávateľovi do miest plnenia 

nože do kosačiek, na základe jednotlivých čiastkových objednávok a na strane druhej záväzok 

Objednávateľa zaplatiť v súlade s ustanoveniami Rámcovej dohody Dodávateľovi dohodnutú odmenu . 

 

1.1.2 V dôsledku chybného prepočtu – kalkulácie cien jednotlivých položiek opisného formulára zákazky, 

bola na strane dodávateľa nesprávne určená výsledná cena za celý predmet zákazky. 

 

 

 

 



II. Predmet dohody 

 

2.1  Na základe skutočností uvedených v bode 1.1.2 tejto Dohody a za účelom vzájomného     

vysporiadania práv, povinností a záväzkov z Rámcovej dohody, uzatvárajú Zmluvné strany vo vzťahu 

k Rámcovej dohode, v súlade s ustanoveniami Rámcovej dohody, nasledovnú Dohodu, 

2.1.1 Rámcová dohoda končí dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.  

 

 

III. Záverečné ustanovenia 

 

3.1.  Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami 

3.2  Zmluvné strany berú na vedomie, že Dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona                       

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých jej zákonov (zákon 

o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka 

nevyhnutné jej zverejnenie. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Ak je Zmluva zverejnená viacerými účastníkmi, 

rozhodujúce je prvé zverejnenie Dohody. 

3.3 Dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch Zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Dohody. 

3.4 Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Dodávateľom, ktoré nie sú upravené v tejto Dohode, sa budú 

riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov. 

3.5 Ak niektoré z ustanovení Dohody je alebo sa stane úplne alebo sčasti neplatné a/alebo neúčinné a/alebo 

neuplatniteľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť nemá za následok neplatnosť alebo 

neúčinnosť ďalších ustanovení Dohody (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia). V takomto 

prípade sa obe Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) 

novým ustanovením tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Dohody a dotknutým ustanovením 

v čase uzatvorenia Dohody. 

3.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v Dohode je 

vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch Zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak 

súhlasu Zmluvných strán s celým obsahom Dohody ju obidve Zmluvné strany podpisujú. 

3.6 Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

V Trenčíne, dňa  28.10.2021                                               Vo Veľkých Kostoľanoch, dňa 25.10.2021 

 

Objednávateľ:                                                                         Dodávateľ: 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja                 Marián Šupa 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín                                                  Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany 

Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením     Marián Šupa, riaditeľ spoločnosti 

 

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


