
.-r /ľ lfu"l7

Dohoda o ukončení dohody
o zabezpečení výkonu dohodnu|ých činností

uzawetá v súlade s ustanovením $ 51 zákona č,. 40l1964 Zb. obéiansky zákonník
v znení neskorších pľedpisov

čhnok I
Účastníci dohody

MEsTo sAĽA

a

(ďalej len,,mesto Šaľa" v príslušnom gľamatickom tvare)

MATERSKÁ ŠrolA, Budovatel'ská, Šal'a

Zastupená: Evou Rehákovou, riaditeľkou školy
Adľesa: Budovateľská 19, 927 01Šal'a
lČo: 37852043

Zastupené;
Adľesa:
lČo:
Bankové spojenie:
IBAN:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zastiryená:
Adresa:
tČo:
Bankové spojenie
Číslo účtu:

Mgľ. Jozefom Belickým, primátoľom mesta
Námestie Sv. Trojice č.7,927 l5 Šaľa
00 306 185

Slovenská sporitel'ňa a. s. Bľatislava
sK82 0900 0000 0051 2430 6282

VUB a. s. pobočka Šal'a
sK48 0200 0000 00t6 9285 6954

MATERSKÁ Šxoĺ,A, Družstevná, Šalh

Zastupená: PaedDľ. Dagmaľ Mesáľošovou, riaditeľkou školy
Adresa: DruŽstevná 22,927 0l Šaľa
IČo: 37863606
Bankove spojenie: VUB a. s. pobočka Šaľa
Číslo účtu: SK90 0200 0000 0016 3864 4256

MATERSKÁ ŠxolA, Holtého, Šal'a

Irenou Vargovou, riaditelkou školy
Hollého 40,927 05 Šaľa
31852027
VUB a. s. pobočka Šaľa
sK66 0200 0000 0016 9282 68st



MATERSKÁ ŠrolA,8. mája, Šal'a

Zastupená:.
Adľesa:
lČo:
Bankové spojenie
Číslo účtu:

PaedDr. Žanetou Gužíkovou, riaditeľkou školy
8. mája 2,g27 0l Šaľa
37863592
VUB a. s' pobočka Šaľa
sK95 0200 0000 0016 3923 30s3

MATERSKÁ Šrola, Okľužná, Šal'a

Zastipená: Mgľ. Ľubicou Hippovou, riaditeľkou školy
Adresa: okružná l,927 01 Šaľa
tČo: 37852035
Bankové spojenie: VUB a. s' pobočka Šaľa
Číslo účtu: SK58 0200 0000 0016 9289 6059

MATERSKÁ Šrol,ĺ, P. J. Šafáľika, Šal'a

Zastúpená: Dankou Molnáľovou, riaditel'kou školy
Adľesa: P. J. Šafárika394/2,927 01Šaľa
IČo: 37863614
Bankové spojenie: VUB a. s. pobočka Šaľa
Číslo účtu: SKl0 0200 0000 0016 3856 2955
(ďalej spoločne ako ,,mateľské školy" v príslušnom gľamatickom tvaľe)
(ďalej spoločne aj ako ,,účastníci dohody" v príslušnom gramatickom tvare)

sa dohodli na tejto Dohode o ukončení dohody o zabezpečení ýkonu dohodnutých činností
(ďalej len,,dohod a") za nasledovných podmienok:

Clánok II
Predmet dohody

1) Učastníci dohody uzatvorili dňa 30. ll.2004,,Dohodu o zabezpečení výkonu dohodnutých
činností" predmetom' ktorej bola spolupľáca stľán dohody pri zabezpečovani
administratívno - technických činností V pľacovnopľávnych a mzdových vďahoch ako
aj účtovných činností.

2) Účastníci dohody sa dohodli, Že platnosť a účinnosť Dohody o zabezpečení ýkonu
dohodnutých činností končí dňom 31. 05. 202l.

Clánok III
Zánerečné ustanovenia

l) Táto dohoda nadobúda platnosť a je pre účastníkov dohody záväzná dňom podpisu
oprávnenými zástupcami všetkých strán dohody. Táto zm|uva nadobúda účinnosť dňom



nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa, v súlade
s ustanovením $ 5a zákona č. 21I/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni neskorších
predpisov v spojení s $ 47a zákona č. 4011964 Zb. občiansky zákonnikv zneni neskorších
predpisov.

2) Účastníci dohody podpisom tejto dohody poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov
v súlade s naríadením GDPR a zákonom č). 1812018 Z. z. o ochľane osobných údajov
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach
tejto dohody, čo je nevyhnutné pľe riadnu identifikáciu strán dohody.

3) Učastníci dohody vyhlasujú, Že osoby podpisujúce túto dohodu sú oprávnené konať
V mene účastníka a tohto účastníka zaväzovat'. Zároveň účastníci dohody vyhlasujú,
Že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli anaznaktoho, Že jej obsah zodpovedá
ich skutočnej a slobodnej vôli, jupodpísali.

4) Túto dohodu moŽno doplňat'alebo meniť len foľmou písomných dodatkov, podpísaných
stranami dohody. Tieto podpísané dodatky sa po podpísaní následne stávajú
neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

5) Účastníci dohody sa dohodli, Že táto dohoda a všetky vzt'ahy z nej vyplyvajúce sa budú
spľavovať právnym poriadkom Slovenskej ľepubliky.

6) Akékoľvek nároky alebo spory vyplývajúce ztejto dohody alebo v súvislosti s ňou, sa
účastníci dohody pokusia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore
k dohode účastníkov dohody, ktoýkoľvek z účastníkov je oprávnený obrátiť sa
s návrhom na pľíslušný súd. Učastníci dohody sa dohodli, že vďahy vzniknuté medzĺ
nimi na základe tejto dohody sa riadia slovenským právnym poriadkom.

7) Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnost'alebo neúplnost'niektoľého ustanovenia tejto dohody,
nebude tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto dohody'
Učastníci dohody písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpľavou
zmluvného vďahu, ktoý sa najviac pnlcĺiŽi k účelu azŕtmeru dohody.

8) Dohoda je vyhotovená v siedmych (7) rovnopisoch, zktoých každý účastník dohody
dostane po jej podpísaní po jednom (1) vyhotovení.

9) Učastníci dohody po oboznámení sa s ňou pľehlasujú, Že súhlasia s jej obsahom, ktoý je
im plne zrozlmiteľný a určitý, vy'jadruje ich slobodnú a váŽnu vôľu uzavriet'takýto
pľávny úkon a potvrdzujú, Že dohoda bola spísanánazáklade pravdivých údajov a nebola
dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostľanne neqýhodných podmienok. Na dôkaz toho
pripáj ajú svoje podpisy.

V Šali, dňa ....../..?..(I.

Podpisy zmluvných strán:
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Mesto Šaľa
zastupené pľimátorom mesta

Mgr. Jozefom Belickým

Materská škola, Budovatel'ská,
zastupená riaditeľkou školy
Evou Rehákovou

Materská škola, DruŽstevná, Šaľa
zastúpená riaditeľkou školy
PaedDr. Dagmar Mesárošovou

Mateľská škola, 8. mája, Šaľa
zasfupená riaditeľkou školy
PaedDr. Žanetou Gužíkovou

Materská škola, Hollého, Šaľa
zastupená riaditel'kou školy
Irenou Vargovou

Materská škola, okruŽná, Šaľa
zastupená ľiaditeľkou školy
Mgr. Ľubica Hippová

Mateľská škola, P' J. Šafarika, Šaľa
zastupená riaditeľkou školy
Danka Molnarová
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