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Dohoda o skončení  

Zmluvy č. 60 o poskytovaní služieb pri ochrane osobných údajov 

uzatvorenej dňa 03.09.2018 

 

medzi 

Objednávateľom: 

Obchodné meno: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi  

Sídlo: Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza    

IČO: 34059130  

DIČ: 2021447274  

V mene objednávateľa koná: PhDr. Iveta Géczyová, riaditeľka 

(ďalej len „Objednávateľ“)  

 

a 

 

Poskytovateľom: 

 

Mgr. Peter Plavec  

Sídlo: Sv. Cyrila a Metoda 3451/54, 038 61 Vrútky    

IČO: 50994646    

DIČ: 1078247357       

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

(ďalej spoločne „zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú a svojimi podpismi na tejto Dohode o skončení Zmluvy 

č.60o poskytovaní služieb pri ochrane osobných údajov (ďalej len „Dohoda“) potvrdzujú, že sú 

k právnym úkonom spôsobilí a oprávnení a uzatvárajú túto Dohodu za tohto obsahu a nasledovných 

podmienok: 

 

I. PREAMBULA  

1. Dňa03.09.2018 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva č.60 o poskytovaní služieb pri 

ochrane osobných údajov(ďalej len ako „Zmluva o poskytovaní služieb“), predmetom ktorej je 

zaisťovať a vykonávať prostredníctvom zodpovednej osoby poskytovateľa (ďalej len „ zodpovedná 

osoba“) činnosti v rozsahu, ktorý je vymedzený v článku I. Zmluvy o poskytovaní služieb podľa 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR. 

 

II. PREDMET DOHODY   

1. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4.5čl. IV. Zmluvy o poskytovaní služieb dohodli na skončení 

Zmluvy o poskytovaní služieb ku dňu 31.01.2019. Týmto dňom sa zmluvný vzťah medzi 

zmluvnými stranami založený Zmluvou o poskytovaní služieb skončí a zmluvné strany k tomuto 

dňu prestávajú byť viazané právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o poskytovaní 

služieb, s výnimkou tých práv a povinností, z ktorých charakteru jednoznačne vyplýva, že majú 

zostať v platnosti aj po skončení Zmluvy o poskytovaní služieb. 

2. Touto Dohodou nie sú dotknuté nároky zmluvných strán, ktoré vznikli za trvania doby 
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poskytovania služieb a záväzky objednávateľa vzniknuté voči poskytovateľovi pred dňom 

skončenia platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré sa zaväzuje splniť v dohodnutých 

lehotách. 

3. Poskytovateľ sa ku dňu skončenia platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb vymaže na Úrade na 

ochranu osobných údajov ako zodpovedná osoba, čo objednávateľ berie na vedomie. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že skončením Zmluvy o poskytovaní služieb nie je nijako 

dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa zmluvné strany 

dozvedeli počas a v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytovaní služieb. Skončením zmluvy tiež 

nie je dotknutá platnosť tých ustanovení, z ktorých obsahu vyplýva, že majú trvať aj po skončení 

Zmluvy o poskytovaní služieb. 

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1. Táto Dohoda bola vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 

jednom vyhotovení.  

2. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluvné strany svojimi vlastnoručnými podpismi súhlasne prehlasujú, že si túto Dohodu pred jej      

podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s jej obsahom v celom rozsahu, táto bola 

spísaná na základe pravdivých údajov a ich pravej, slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných 

strán, títo ju neuzavreli v tiesni a ani za obzvlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim 

podpisom tejto Dohody. 

 

 

V Prievidzi dňa 31. januára 2019 

 

Poskytovateľ:      Objednávateľ: 

 

 

 

 

_________________________             ________________________ 

Mgr. Peter Plavec     PhDr. Iveta Géczyová, riaditeľka  

          

 


