
Dohoda o ukončení platnosti Rámcovej dohody č. Z202123146_Z   
 

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka , ktorá je výsledkom postupu 
zadávania podlimitnej zákazky, bežne dostupnej na trhu s využitím elektronického trhoviska 

podľa zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
 
 

Zmluvné strany  
 
Objednávateľ 
Obchodné meno: Technické služby mesta Prievidza, s.r.o 
Sídlo:  Mariánska 17,  971 01 Prievidza 
IČO: 31 579 183 
IČ DPH: SK2020467350      

                                 BAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257 
  

                                                       
Dodávateľ:  
Obchodné meno: Obchod s palivom BB a.s.  
Sídlo:  Sládkovičova 37/A, 974 05, Banská Bystrica  
IČO: 514 24 843  
IČ DPH: SK2120688922 

                                 IBAN: SK76 1100 0000 0029 4605 2484 
  

                                                        
 

Článok I. 
Predmet dohody  

 
1. Dňa 24.11.2021 doš1o medzi zmluvnými stranami k uzatvoreniu Rámcovej dohody č. 

Z202123146_Z, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania zadávania podlimitnej 
zákazky 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 predpisov (ďalej len “Zákon o verejnom obstarávaní”) 
podľa Obchodných podmienok elektronického trhoviska na predmet zákazky 
„Chemický posypový materiál – priemyselná posypová soľ“.  
  

 
2.  Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Rámcovej dohody  uzavretej dňa 24. 11. 2021, 

ktorá bola uzavretá automaticky systémom EKS ako výsledok postupu zadávania 
podlimitnej zákazky, bežne dostupnej na trhu s využitím elektronického trhoviska podľa 
zákona o verejnom obstarávaní, všetko tiež podľa zmluvných podmienok predmetnej 
zmluvy, podľa čl. XVIII. Ukončenie zmluvy OPET-u, 2. ČASŤ „Všeobecné zmluvné 
podmienky“ a podľa prís1ušných ustanovení obchodného zákonníka, viažucich sa k 
ukončeniu zmluvy dohodou zmluvných strán. 



3. Zmluvné strany sa dohodli, že si navzájom nebudú voči sebe uplatňovať žiadne 
požiadavky na plnenie zmluvy, žiadne finančné nároky ako úhradu za náklady spojené 
s ukončením predmetnej zmluvy dohodou, ani žiadne zmluvné pokuty, ktoré v zmysle 
predmetnej zmluvy bolo možné uplatniť a nebude aplikovaný inštitút negatívnej 
referencie, nakoľko nedošlo k priamemu plneniu predmetu zákazky, ktoré by  
vykazovalo znaky spojené s vadami plnenia.  
 

Článok II.  
Platnosť a účinnosť dohody o ukončení zmluvy  

 
1. Táto dohoda  nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle objednávateľa.  

 
 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto dohoda o ukončení zmluvy sa uzatvára na základe 

ich slobodnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápade nevýhodných 
podmienok, dohodu si riadne prečítali, nemajú voči jej obsahu a následkom žiadne 
výhrady a jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpísali.  
 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí všetky úkony spojené s doručovaním 
nevyhnutných informácií o ukončení zmluvy dohodou a to do EKS a CRZ. 4.3. Táto 
dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží dve vyhotovenia.  

 

 
 
V Prievidzi dňa 16.2.2022                                              
 
 
 
 
Za Objednávateľa:                                                          Za dodávateľa:  
 
 
 
 
________________                                                        ________________                                                 
Ing. Marián Bielický                                                       Michal Duraj         
konateľ spoločnosti                                                         konateľ spoločnosti  
 
 
 


