
Dohoda u ukončení Zmluvy o vedení účtovníctva 

_________________________________________________________________________ 

Zmluvné strany: 

1/ Obchodné meno: Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 

     Sídlo:  Obrancov mieru 454,059 34 Spišská Teplica, Slovenská republika 

     IČO: 12 345 67 

     DIČ : 2120383023 

     IČ DPH: SK2120383023 

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Vložka č. 74/P 

     Zastúpená: Ing. Radoslav Šeliga konateľ 

     (ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

 

2/ Obchodné meno: Magdaléna Liptajová 

     Sídlo: SNP 100,059 16 Hranovnica, Slovenská republika 

     IČO: 42038111 

     DIČ : 1042156830 

Registrácia: Obvodný úrad v Poprade OŽP-1/2006/11384-2/CR1,č. živnostenského 

registra 740-21138 

     Zastúpená: Magdaléna Liptajová 

     (ďalej len „Dodávateľ“) 

 

 (objednávateľ a dodávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako 

„zmluvná strana“) 

sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o ukončení Zmluvy o vedení účtovníctva (ďalej len 

„Dohoda“) zo dňa 30.07.2018 ku dňu 13.02.2019. Dodávateľ odovzdá objednávateľovi všetky 

účtovné doklady, ktoré mu boli doteraz objednávateľom poskytnuté a tiež odovzdá všetky 

výstupy z účtovníctva objednávateľa, v tlačenej forme aj elektronickej forme spolu 

s autorizáciou každého takéhoto výstupu, ktoré doteraz spracoval do okamihu podpisu tejto 

Dohody. 

Dodávateľ sa zároveň zaväzuje, že neposkytne žiadne údaje, týkajúce sa účtovníctva 

objednávateľa žiadnej tretej osobe a to ani po skončení spolupráce na základe tohto 

obchodného vzťahu. 

Dodávateľ sa tiež zaväzuje, že zostávajúce účtovné údaje poskytnuté alebo získané v rámci 

poskytovania služieb vedenia účtovníctva, ktorými disponuje, do troch dní po uzatvorení tejto 

Dohody nenávratne zničí a to bez možnosti ich rekonštrukcie do akejkoľvek čitateľnej 

podoby. 

Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží jeden (1) 

rovnopis a dodávateľ obdrží jeden (1) rovnopis.  

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je 

zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v 

tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

Spišská Teplica dňa 13.02.2019 

 

 

----------------------------------------------   ------------------------------------- 

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.       Magdaléna Liptajová v.r. 
Ing. Radoslav Šeliga – konateľ v.r. 


