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DOHODA O ZRUŠENÍ KÚPNEJ ZMLUVY 
uzatvorená medzi 

Obchodné meno: Obec Vojany 
Sídlo: Vojany 72, 076 72 Vojany 

Štefan Czinke, starosta obce 
00332127 

Zastúpená: 
IČO : 
(ďalej len „objednávate!"') 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
I ČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
(ďalej len „dodávate!"') 

MK TRAKTOR s.r.o. 
Okružná 94, 071 01 Michalovce 
Martin Kočiško, konateľ 

46887717 
2023646438 
SK 2023646438 

Preambula 

1. Dňa 02.06.2016 objednávateľ a dodávateľ uzatvorili prostredníctvom Elektron ického 
kontraktačného systému (ďalej len „EKS" - Elektronické trhovisko) Kúpnu zmluvu č. 

Z201613161_Z (ďalej len „zmluva" ), predmetom ktorej bolo dodanie tovaru s názvom: Nový 
kolesový traktor Zetor Proxima Power 11 O alebo ekvivalent. 

2. Vzhľadom na skutočnosť, že v čase vyhlásen ia kontraktu nebola zadefinovaná technická 
špecifikácia pre tovar- prídavné zariadenie - traktorový náves/v lečka v min. rozsahu (nosnosť), 
ktorú objednávateľ požaduje a z toho dôvodu Dodávateľ nie je schopný pristú piť k plneniu 
predmetu zákazky sa objednávateľ a dodávateľ dohodli na zrušení zmluvy a to na základe 
možností, ktorú účastníkom dohoäy vyslovene priznávajú Obchodné podmienky elektronického 
trhoviska (verzia 3.0) bod. 18.1. 

Čl.I 
Dohoda o zrušení 

1. Zmluva uzatvorená medzi objednávateľom a dodávateľom dňa 02.06.2016 využitím EKS, ktorej 
predmetom bolo dodanie tovaru s názvom: Nový kolesový traktor Zetor Proxima Power 11 O 
alebo ekvivalent. 

2. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že akékoľvek skoršie prejavy vôle účastn íkov smerujúce 
k zrušeniu zmluvy sú nahradené touto dohodou. 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda sa riadi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 
2. Pre vylúčenie pochybnosti sa strany dohodli, že táto dohoda sa riadi najmä ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
3. Túto dohodu je možné meniť iba v písomnej podobe, a to dodatkami odsúh lasenými oboma 

stranami. 
4. Strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto dohody oboznámili, že jednotlivé ustanovenia tejto 

dohody považujú za určité a zrozumiteľné , že s jednotlivými ustanoveniami tej to dohody 
a dohode ako celku rozumejú , na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy. 

5. Táto dohoda nadobúda platnosť okamihom podpísania oboma stranami a účinnosť 

zverejnením v súlade s§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 
6. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden 

dodávateľ. 

Vo Vojanoch, dl"@ 03.06.2016 

... .. ........ Č~ ... ......... ... ...... . 
Štefan Czinke, starosta obce ----...... objednávateľ 

V Michalovciach, dňa 03.06.2016 
. .. -·- ···' .s--.....:::-·~.,„ __ ..;t~ •• ~. :.,: "., • • •. „ 
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dodávatEMK TRAKTOR s.r.o. 
Okružná 94 

071 01 M 1 CH AL O V C E 
IČO: 46887717 , DIČ: 2023646438 

Tel.: 0905 63S mm 
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