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Dohoda o ukončení  
Rámcovej dohody zo dňa 02.03.2022 

(ďalej len „dohoda o ukončení rámcovej dohody“) 
 

uzatvorená podľa Článku XI. ods. 1 písm. a) Rámcovej dohody zo dňa 02.03.2022 medzi nižšie 
uvedenými zmluvnými stranami: 
 

 
Predávajúci:    PAPERA s.r.o. 
Sídlo:    Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 
IČO:                   46 082 182 
DIČ:     2023219055 
IČ DPH:    SK2023219055 
Konajúci prostredníctvom:   Milan Vetr, konateľ 
Zapísaný:   Okresný súd v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vložka číslo 19862/S 
Bankové spojenie:    
Číslo účtu v tvare IBAN:   
Kontaktná osoba:   Roman Jančo 
Telefón:                                           +421 915 841 849  
E-mail:                                              
Telefón objednávky:  048/471 67 57 
E-mail objednávky:   
(ďalej len „predávajúci“) 

a 
Kupujúci:    Psychiatrická liečebňa Sučany 
Sídlo:    Hradiská 23, 038 52 Sučany  
IČO:     17 335 612 
DIČ:     2020598888  
IČ DPH:    nie je platiteľ DPH 
Konajúci prostredníctvom:   Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán - riaditeľ       
Zriadený: Zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 zo     

dňa 09.12.1991 
Bankové spojenie:    
Číslo účtu v tvare IBAN:  
Kontaktná osoba:   Ing. Peter Kováčik – vedúci OTP 
Telefón:                                           043/4293202-5 
E-mail:        
(ďalej len „kupujúci“) 

(predávajúci a kupujúci ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.03.2022 Rámcovú dohodu (ďalej len „rámcová dohoda“), 

na základe ktorej sa predávajúci zaviazal dodávať kupujúcemu priebežne (na základe 
objednávok kupujúceho) tovar (čistiace prostriedky), ktorých bližšia špecifikácia je uvedená 
v Prílohe č. 1 rámcovej dohody, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody. 

2. Ako vyplýva z Článku X. rámcovej dohody, rámcová dohoda bola uzatvorená na dobu určitú - 
12 (slovom: dvanásť) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania 
finančného limitu vo výške 7.762,37 EUR bez DPH,  ktorý mal na tento účel kupujúci 
k dispozícii, a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. 

3. Rámcová dohoda bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 02.03.2022 a nadobudla 
účinnosť dňa 03.03.2022. 

4. Nakoľko kupujúci nemôže akceptovať zvýšenie predajných cien čistiacich prostriedkov, 
ktoré oznámil predávajúci kupujúcemu listom zo dňa 08.11.2022, a bez toho, aby porušil 
zákon o verejnom obstarávaní nemôže uzatvoriť s predávajúcim dodatok k rámcovej 
dohode, zmluvné strany sa v súlade s Článkom XI. ods. 1 písm. a) rámcovej dohody dohodli 
na zániku rámcovej dohody, a to ku dňu účinnosti tejto dohody o ukončení rámcovej dohody. 
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu uzatvorenia tejto dohody o ukončení rámcovej dohody 
neevidujú voči sebe navzájom žiadne záväzky z titulu rámcovej dohody. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto dohody oboznámili, túto uzatvorili 
slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 
svojím vlastnoručným podpisom. 

7. Táto dohoda o ukončení rámcovej dohody nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej 
zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv, podľa ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

8. Osoby, ktoré podpisujú túto dohodu prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej 
strany  a zaväzovať zmluvnú stranu svojim podpisom. 

9. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní predávajúci 
obdrží dva (2) rovnopisy dohody a kupujúci dva (2) rovnopisy dohody. 

 
 
 

 
Za kupujúceho:     Za predávajúceho:  
 
V Sučanoch, dňa 02.12.2022                      V Banskej Bystrici,  dňa 22.11.2022    
 
 
 
 
..............................................................................   ...................................................................................... 
Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ    Milan Vetr, konateľ 
                                                                                                    
 
 


