ŠKOLSKÝ INTERNÁT, POVAŽSKÁ 7, 040 11 KOŠICE
DOHODA O SKONĆENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU
založeného zmluvou o zabezpečovaní servisu
zo dňa 21. 12. 2016

Účastníci dohody:
Zhotoviteľ
:
Právna forma
:
Sídlo
:
IČO
:
Bankové spojenie :
Číslo účtu
E mail

Mgr. BARANKO Miroslav
Fyzická osoba so živnostenským oprávnením
Polárna 16, 040 12 Košice
43166792
BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank
v Slovenskej republike
: 520700-4200951212/8360
: miroslav.baranko@upjs.sk

Vo veciach tejto dohody je za zhotoviteľa podľa § 13 odst. 1 Obchodného zákonníka
v znení zmien a doplnkov oprávnený jednať Mgr. Baranko Miroslav.
Objednávateľ
Sídlo
Štatutárny zástupca
IČO

:
:
:
:

ŠKOLSKÝ INTERNÁT (ďalej ŠI)
Považská 7, 040 11 KOŠICE
Ing. Dana Rošková, riaditeľka
00606821

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzavreli dňa 21. 12. 2016 zmluvu o zabezpečovaní servisu –
správa WIFI siete, správa Lan siete, správa web stránky www.sipovke.sk a správa servra
(ďalej len zmluva)
2. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že zmluvný vzťah založený zmluvou ukončujú ku
dňu 31. 12. 2020
3. Zhotoviteľ a objednávataľ vyhlasujú, že všetky vzájomné vzťahy a nároky, ktoré vznikli
alebo mohli vzniknúť zo zmluvy o zabezpečovaní servisu, sú riadne vysporiadané
a účastníci dohody si nemajú navzájom nič plniť.

Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každý účastník dohody obdrží jedno
vyhotovenie.
2. Zhotoviteľ týmto dáva súhlas objednávateľovi, aby jeho osobné údaje uvedené v tejto
dohode spracúval objednávateľ pre svoje potreby po dobu jej úschovy a archivácie podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov objednávateľa. Tento súhlas
možno odvolať pred uplynutím vyššie uvedenej doby len po predchádzajúcom písomnom
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súhlase objednávateľa.
3. Táto dohoda je povinne zverejňovaná dohoda podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom
prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s
ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov). Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto dohody pričom zhotoviteľ tiež disponuje
písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za zhotoviteľa) na zverejnenie
jej údajov v tejto dohode a to zverejnenie objednávateľa počas trvania jeho povinnosti podľa
§ 5a ods. 1 a 6 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám; tento súhlas možno
odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.
4. Táto dohoda nadobúda platnosť a je pre účastníci dohody záväzná odo dňa jej podpísania
oprávnenými zástupcami oboch účastníkov; ak oprávnení zástupcovia oboch účastníkov
dohody nepodpíšu túto dohodu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu.
Táto dohodanadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
(internetovej stránke) objednávateľa [§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a
ods. 1, 6, 7 a 8 zákona o slobodnom prístupe k informáciám].
5. Účastníci dohody prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe
pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni, ani za inak
nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu dohody známe okolnosti, ktoré by
mohli obmedziť jej obsah, platnosť a účinnosť.

V Košiciach dňa: 14. 12. 2020
Za zhotoviteľa:

Ing. Dana Rošková
riaditeľka ŠI

V Košiciach dňa: 14. 12. 2020
Za objednávateľa:

Mgr. Miroslav Baranko
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