
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy na dodávku potravín zodňa 14.06 .202t
(ďalej len,,dohoda")

uzatvorená podťa § 409 a nasl. Zékonaě.5I3/L99l Zb. Obchodného zákomikav zneni
neskorších predpisov a § 83 zákonaě.34312015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niekto4ých zákonov ( ďalej v texte len " Zmluva " )

medzi

Objednávatel'om:

Niázov:
Sídlo:
číslo účtu:
tČo:
DIČ:
tČ opH:

Zastúpený;

Dodávatel'om:

Názov:
Sídlo:
číslo účtu:
tČo:
DIČ:
tČ opn:
Tel:

stredná odborná škola
Ul. Slovenských partizánov I l29 l 49, 0 1 7 0 1 Považská Bystrica
SK56 8180 0000 0070 0050 4593
42l41443
202267066l
SK2022670666I

Ing. Ján Kunovský, riaditeť SOŠ

INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11, 960 0I Zvolen
SK22 111l 0000 006619429000
36019208
2020066829
SK2020066829
0455363008

(ďalej spoločne ako ,,zmluvné straný').

čt.I
Predmet dohody

Zm|uvné strany sa vzájomne dohodli na ukončení platnosti Kúpnej zmluvy na dodávku
potravín (ďalej len ,,zmluvy"), uzavretej na nákup tovaru ,,Kačacie (stehná), diviny, králiěie
máso, mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie máso" zo dřra 14.06.202I, a to dňom
3I.03.2022

čt. n
záverečné ustanovenia

2.I Zmluvné strany prehlasujú, že v súvislosti s uzawetím Kúpnej zmluvy na dodávku potravín,
ani s ich ukončením im nevznikli žiadne vzájomné záv'azky a pohťadávky.

a



ú-)}J|

Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy na dodávku potravínzo dňa 14.06.202l
(ďalej len,,dohoda")

uzatvorená podl'a § 409 a nasl. Zákona ó. 5l3l199l Zb. Obchodného zákonníkav zneŇ
neskorších predpisov a § 83 zákonaě.34312015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niekto4ých zákonov ( ďalej v texte len " Zmluva " )

medzi

Objednávatel'om:

Názov:
Sídlo:
číslo účtu:
tČo:
DIČ:
tČ opH:

Zast:tlpený:.

Dodávatel'om:

Názov:
Sídlo:
číslo účtu:
rČo:
DIČ:
lČ ppH:
Tel:

stredná odborná škola
Ul. Slovenských partizánov I I29 / 49, 0 1 7 0 1 Považská Bystrica
SK56 8180 0000 0070 0050 4593
42I41443
202267066l
SK2022670666I

Ing. Ján Kunovský, riaditeť SOŠ

INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 0l Zvolen
SK22 1111 0000 006619429000
360T9208
2020066829
SK2020066829
0455363008

(ďalej spoločne ako ,,zmluvné straný').

čt.I
Predmet dohody

Zmhxné strany sa vzájomne dohodli na ukončení platnosti Kúpnej zmluvy na dodávku
potravín (ďalej len ,,zmluvý'), uzavretej na nrákup tovaru ,,Cukrovinký' zo dňa I4.06.202t,
a to dňom 3I.03.2022

čt. tl
záverečné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany prehlasujú, že v súvislosti s uzawetím Kúpnej zmluvy na dodávku potravín,
ani s ich ukončením im nevznikli žiadne vzájomné závázky a pohťadávky.

a



2.2 Dohoda je vyhotovená v štyroclr exemplároclr, z kto4ých po po<lpísaní obtlrží Úpujúci dve
a predávajúci dve vyhotovenie.

2.3 Dohoda nadobúda platnosť drlom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnost'
clňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

2.4 Zmlwné strany vyhlasujú, že trlto dohodu uzavreli na základe ich slobodnej vóle, nebola
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýlrodných podmienok, prečítali si ju, jej obsahu
porozuneli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Považskej Bystri ci, dňa .Í.Í.:.!,:.?-!? Vo Zvolens, dňa 23.03.2022

Za objednávateťa: Za dodávatel'a:


