
Dohoda o ukončení 

zmluvy o poskytovaní služieb 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

zo dňa 20.01.2016 

 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 

Názov: Leopold Bezecný – BiznisWebstranka.sk 
Sídlo: Šandal 34, 091 01 Šandal 
IČO: 46581201 
DIČ: 1084353875 
Zapísaný: Okresný úrad Stropkov, Číslo živnostenského registra: 770-5810 
Názov banky: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK91 8360 5207 0042 0656 5523 
Zastúpený: Leopold Bezecný 

 
(ďalej len „poskytovateľ“) 

 
 

a 

 
 

Názov: Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA 
Sídlo: Mokroluh 135, 086 01 Rokytov 
Kancelária: Mokroluh 135, 086 01 Rokytov 
IČO: 42382670 
DIČ: 2120068709 
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK74 0200 0000 0033 3771 8951 
Zastúpený: Marián Beňa – predseda MAS 

 
(ďalej len „objednávateľ“ a spolu s „poskytovateľom“ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 
 
 
 
 

Preambula 
 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.03.2019 Zmluvu o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods. 2 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, nadobudla účinnosť dňa 08.03.2019 a predmetom 

ktorej bolo poskytovanie služieb v oblasti systémovej, internetovej a dátovej podpory webovej 

stránky (ďalej len ako „Zmluva“). 

 
 

Čl. I 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy ku dňu 10.01.2020. 
2. Dôvod ukončenia zmluvy je samotné ukončenie podnikania dodávateľa 

a to konkrétne ku dňu 11.1.2020 . 



 

Čl. II 
 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu majú splnené všetky 

povinnosti a majú vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, s 

výnimkou záväzkov, ktoré z povahy veci trvajú aj po skončení zmluvy. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto dohodou  boli riadne oboznámené, nebola uzatvorená  

v tiesni, ani za iných nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú. 

3. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

dva rovnopisy. 

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

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa 

(www.mashornatopla.sk). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ..Stropkove... dňa .. 9.1.2020 .. V ..Mokroluhu... dňa .. 9.1.2020 .. 
 
 
 
 

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

Leopold Bezecný Marián Beňa 

Predseda MAS HORNÁ TOPĽA 

Poskytovateľ Objednávateľ 

 
 

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


