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Vec 
Odstúpenie od zmluvy 

I. Skutkový stav 

www.dagslovakia.sk 

Obec Vojany 

Vojany 72 

076 72 Vojany 

V Prešove dňa 22.06.2016 

Dňa 22.02.2016 došlo medzi našou spoločnosťou ako Zhotoviteľom a Vašou obcou 

ako Objednávateľom k uzatvoreniu Zmluvy o dielo č. Z20163295_Z (ďalej len „ZoD"). Dňom 

uzatvorenia ZoD nadobudla táto zmluva zároveň platnosť. Súčasťou ZoD bola aj príloha č. 1 -

Obchodné podmienky elektronického trhoviska (ďalej len „OPET''). 

II. Právny stav 

Podľa § 344 Obchodného zákonníka „Od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje 

zmluva alebo tento alebo iný zákon." 

Podľa čl. III bod 3 .5 ZoD „Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ Na 

túto zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre 

zákazky financované z fondov EÚ." 

Podľa bodu 1 S..1.2 OPET ,,'Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z 

fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára Zmluva jedným z Kontraktačných postupov Trhoviska, bude 

predmetom „ex ante" administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného 

Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok 

predmetnej administratívnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek 

nezrovnalost: alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti Zmluvy, 

je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť." 
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Podľa bodu 4.3 OPET „V prípadoch, kedy Zmluva, zákon alebo tieto VZP vyžadujú na nadobudnutie 

účinnosti Zmluvy splnenie tiež ďalšej podmienky (napr. právoplatnosť nevyhnutného úradného 

rozhodnutia, schválenie Zákazky v rámci ex ante kontroly a pod), nenadobudne Zmluva v súlade 

s bodom 4.2 týchto VZP účinnosť skôr, než dôjde súčasne k splneniu takejto osobitnej podmienky. Ak 

uvedená podmienka nie je splnená v lehote, ktorá vyplýva zo Zmluvy, zákona, inak najneskôr v lehote 

3 mesiacov od nadobudnutia platnosti Zmluvy, ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od tejto 

Zmluvy odstúpiť." 

ill. Aplikácia právneho stavu na skutkový stav 

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa vyššie uvedených ustanovení nedošlo v lehote 3 mesiacov od 

nadobudnutia platnosti zmluvy k schváleniu Zákazky v rámci ex ante kontroly, naša spoločnosť ako 

Zhotoviteľ odstupuje od uzatvorenej Zmluvy o dielo č. Z20163295_Z zo dňa 22.02.2016. 

Zároveň Vás žiadame o zverejnenie ukončenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 

S pozdravom 
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dseda predstavenstva 
AKIA, a. s . 

Spoločnosť j e zapísa ná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č.: 10421/P 
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