
  

Dohoda o skončení  

Zmluvy o prevádzkovaní webhostingových služieb 
 

(ďalej len „dohoda“) 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Košice Región Turizmus  
sídlo:    Hlavná 48, 040 01 Košice  
IČO:     42319269 
DIČ:     202 365 68 33 

Zastúpené:    Ing. Rastislav Trnka, predseda  

(ďalej len ako „objednávateľ“) 
 

a 

 

Občianske združenie WellGiving 

Sídlo: Partizánska 7162/2, 811 03 Bratislava – Staré Mesto   

IČO: 31 808 549 

Registrácia:   Register združení vedeným MV SR pod č. VVS/1-900/90-26275  

V zastúpení:  Mgr. Martina Tvrdoňová, štatutárna zástupkyňa 

E-mail:    tvrdonova@dakujeme.sk  

(ďalej aj ako „dodávateľ“) 

 

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

  

 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.10.2021 podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov Zmluvu o prevádzkovaní webhostingových služieb v znení prípadných 

neskorších dodatkov a zmien (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej dodávateľ zabezpečuje pre 

objednávateľa v súlade s jeho požiadavkami a podľa jeho zadaní služby prevádzky, zabezpečenia a správy 

webovej aplikácie EGRANT a ďalšie služby v súlade so Zmluvou (ďalej len „služby“) a objednávateľ hradí 

dodávateľovi za poskytované služby dohodnutú odmenu podľa Zmluvy. Zmluva je uzatvorená na dobu 

neurčitú. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že zmluvné strany majú záujem skončiť zmluvný vzťah založený Zmluvou, 

uzatvárajú zmluvné strany túto dohodu. 

 

 

Článok I 

Predmet dohody 

 

1. Predmetom tejto dohody je dojednanie zmluvných strán o skončení zmluvného vzťahu založeného 
Zmluvou a to za podmienok ďalej uvedených. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou sa končí dňom 31.3.2022, ktorý je tak 

posledným dňom, v ktorý dodávateľ poskytuje objednávateľovi služby a v ktorý je objednávateľ 
oprávnený služby poskytované dodávateľom podľa Zmluvy využívať. Pre vylúčenie pochybností sa 
uvádza, dňom nasledujúcim po dni skončenia Zmluvy nie je objednávateľ oprávnený využívať služby 
a objednávateľ berie zároveň na vedomie, že dňom skončenia Zmluvy mu bude zrušený prístup 
k webovej aplikácie EGRANT. Dodávateľ bezodkladne po skončení Zmluvy odovzdá zálohované dáta 
objednávateľovi. Zmluva však zaniká až úplným vysporiadaním všetkých vzájomných nárokov 
zmluvných strán z tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ táto dohoda neobsahuje iné dojednania. 
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3. V prípade, ak objednávateľ prevzal od dodávateľa za účelom plnenia Zmluvy technické alebo iné 

prostriedky súvisiace s poskytovanými službami, že objednávateľ povinný tieto odovzdať dodávateľovi 
bezodkladne po skončení Zmluvy.  

 
4. Objednávateľ vyhlasuje, že voči dodávateľovi neeviduje v súvislosti so Zmluvou a zmluvným vzťahom 

založeným Zmluvou žiadne pohľadávky ani nároky, a že si ani žiadne ďalšie nároky, iné než prípadne 
v tejto dohode uvedené, nebude voči dodávateľovi v budúcnosti z tohto titulu uplatňovať. 

 
 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody je možné vykonať len písomne vo forme dodatkov a so 

súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

 
3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Zmluvy, Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na 

území Slovenskej republiky. 

 
4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zo 

zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že 

tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, že túto dohodu neuzatvárajú v tiesni 

ani za zvlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán 

konať. 

 
 

V Košiciach, dňa ............... 

  

 

V Bratislave, dňa ............... 

  

 

Košice Región Turizmus 

(objednávateľ) 

 

 

 

Občianske združenie WellGiving 

 (dodávateľ) 

 

 

............................................ 

Ing. Rastislav Trnka, predseda  

predseda 

 

 

 

............................................ 

Mgr. Martina Tvrdoňová 

štatutárna zástupkyňa  

 

 


