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Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy a o urovnaní

uzah'orcná mcdzi

Ladislav Maté -FiMa Obec Poproc
u

Vajanského 1, Skolská2,

98601 Fiľakovo 044 24 Poproč
y

ICO: 305 065 06 ICO: 003 246 39v

v

ÍČDPH: SK 102 982 83 82 DÍC: 202 074 61 89w

tcl.kontakt: 0905 668 196 tel.konlakt 055,4668 171

^

Zastúpená: Ing. Stefan Jaklovský, starosta

(ďalejako"predávajúcitc) (ďalejako"kupujúci ht

Preambula

1. Dňa ?.0 02 20 15 predávajúci a kupujúci uzatvorili prostrednictvom Ľlektronického
kontraktacného systému (EKS-Elektronické trhovisko) kúpnu zmluvu č. Z2015704_Z
predmetom, ktorej bola kúpa 50 ks 110 litrových kovových odpadových nádob.

2. Prí zadávaní údajov do EKS predávajúci pochybil anamiesto celkovej ceny plnenÍa zmluvy.
zada) jednolkovú cenu odpadovej nádoby.

3. Vzhľadom na to, sa prcdávajúci a kupujúci dohodli na zruscni zmluvy' a to na základc možnosti,
ktorú účastníkom dohody vyslovene priznávajú Obchodné podmienky elektronického trhoviska
(verzia l.l)bod 17.1.

ČI.I

Dohoda o zrušení

1. Zmluva uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcím dňa 20.02.2015 využitím EK^^toreJ
predmetom bola kúpa 50ks 110 lÍLrových kovových odpadových nádo> (ďalcj ako ^mscná
zmluva") sa ruší od počiatku.
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2. Kupujúci umožní predávajúcemu prevziať všetky odpadové nádoby dodané na základe Zrušenej
zmluvy okamíhom uzatvorenia tejto dohody. Miestom prevzatiaje obec Poproč.

3. Predávajúcíje povínný prevziať všetky odpadové nádoby dodané na základe Zrušenej zmluvy do
20 pracovných dni odo dňa uzalvorenia lejlo dohody na svoje vlaslné náklady.
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Dohoda o urovnaní



1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že všetky povinnosti kupujúceho voôi predávajúcemu, ktore
plynú alebo súvisia s uzatvorením, plnením azrušením Zrušenej zmluvy, sú nahradené
povinnosťou kupujúceho umožniť prevzatie odpadových nádob v súlade sčl. I bod. 2 tejto
dohody.

2. Predávajúci akupujúci sa dohodli, že akékoľvek skoršie prejavy vôlc účastnikov smerujúce
k zrušeniu zmluvy sú nahradené touto dohodou, resp. v nej obsiahnuté.

d. III

Záverecné ustanovenia

1. Táto dohoda sa riadi príslušnýmí právnymi predpismi plalnými v Slovenskej republike.

2. Pre vylúčcnie pochybností sa strany dohodli, že táto dohoda sa riacti najmä ustanovcniami zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

3. Túto dohodu je možné meniť iba vpísomnej podobe, ato dodatkami odsúhlasenými oboina
stranami.

4. Strany prehlasujú, že sa sobsahom lcjlo dohody oboznámili, žc jcdnotlŕvé uslanovcnia Lejlo
dohody považujú za určilé a zrozumiteľné, že sjednollivýmí usLanoveniam Lejto dohody a dohode
ako celku rozumejú, na xnak čoho pripajajú vlastnoručnc podpisy.

5. Táto dohoda nadobúda platnosť okamihom podpísania oboma stranami aúčinnosť zverejnením
v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

6. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch. Tri rovnopisy obdrží kupujúci ajeden
predávajúci.
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