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DOHODA o ukončení
Zmluvy o spracovaní účtovnej evidencie zo dňa 16.12.2019

(ďalej len „Dohoda“)

I. Zmluvné strany
Zadávateľ:
Obchodné meno: Správa majetku Sereď, s.r.o.
Sídlo: Nám. republiky, 1176/10, 926 01 Sereď
Štatutárny orgán: Ing. Karol Andrášik, konateľ
IČO: 46439 773
DIČ: 282000 6002
IČ DPH: SK 282000 6002
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:

28462/T
IBAN: SK88 0900 0000 0050 2219 7572
(ďalej len „zadávateľ“)

a

Spracovateľ:
Obchodné meno: sweetwood s.r.o.
Sídlo: Slnečná 4321/1A, 926 01 Sereď
Štatutárny orgán: Ing. Martina Neštiaková, konateľka
IČO: 45431167
DIČ: 2023374331
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka

26029/T
IBAN: SK53 1111 0000 0010 8699 9007
(ďalej len „spracovateľ“)

(spracovateľ a  zadávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

II. Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2019 Zmluvu o spracovaní účtovnej evidencie (ďalej
len „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonávanie komplexných účtovníckych
a administratívnych služieb pre zadávateľa v roku 2020.

III. Predmet dohody
1. Predmetom tejto dohody je spôsob ukončenia Zmluvy a povinnosti spracovateľa

v súvislosti s ukončením Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. IV. bod 2 Zmluvy dohodli na ukončení Zmluvy dňom

30.6.2020.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že dňom ukončenia Zmluvy sa v súlade s čl. II bod 1

Zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov(ďalej len „Zmluva o spracúvaní
osobných údajov“), ktorú dňa 12.12.2018 uzatvorili zmluvné strany, ukončuje aj Zmluva
o spracúvaní osobných údajov.

4. Spracovateľ je povinný v mesiaci júl 2020 ešte spracovať účtovnú a mzdovú evidenciu
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zadávateľa za mesiac jún 2020 a na základe inventúry odovzdať komplexnú účtovnú
evidenciu zadávateľa novému spracovateľovi, s ktorým zadávateľ uzatvorí zmluvu
o spracovaní účtovnej evidencie ako s úspešným uchádzačom verejného obstarávania
realizovaného v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení na predmetnú zákazku.

IV. Záverečné ustanovenia
1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho
zákonníka.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohodu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a nápadne
nevýhodných podmienok alebo v omyle, jej obsahu porozumeli a na znak svojho
súhlasu s jej znením ju potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá strana dostane jedno
vyhotovenie.

V Seredi, dňa 11.3.2020

Zadávateľ Spracovateľ

___________________________ ___________________________
Správa majetku Sereď, s.r.o. sweetwood s.r.o.

Ing. Karol Andrášik, konateľ Ing. Martina Neštiaková, konateľka


