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Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení služby biznis banking (BB), priestorovej
agregácii BB a o poskytovaní certifikačných služieb k certifikátu inštalácie BB pre
fyzickú alebo právnickú osobu
(ďalej len „Dohoda")

uzatvorená medzi:

Všeobecná úverová banka, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
IČO: 31320155
DIČ.: 2020411811
IČ DPH:SK2020411811
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 341/B
(ďalej len „Banka")

Obchodné meno/názov: Školský poľnohospodársky podnik, n.o.

IČO/Rodné číslo: 31256481

Zapísaný v: Okresný súd Košice

Oddiel: -

Vložka číslo: -

Sídlo/Miesto podnikania: Zemplínska Teplica, 076 64 Zemplínska Teplica

Konajúci prostredníctvom:
Meno a Priezvisko, Titul Funkcia

1 Ing. l vaň Seňko
2
3
(ďalej len „Klient", pre spoločné označenie Banka a Klient ďalej len „Zmluvné strany")

Článok l
Predmet Dohody

1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy o zriadení služby biznis banking (BB), priestorovej agregácii BB a o poskytovaní
certifikačných služieb k certifikátu inštalácie BB pre fyzickú alebo právnickú osobu v znení jej neskorších zmien a dodatkov (ďalej
len „Zmluva") ku dňu 30.6.2016 .

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, považujú za vysporiadané
a vyrovnané v plnom rozsahu.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak je Klient povinnou osobou v
zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

2. Dohoda sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má právnu silu originálu a každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis.
3. Právne vzťahy Dohodou neupravené sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

d f. 06 &>/£
V Michalovciach dňa ." V Michalovciach, dňa
Za Banku: // ^ Za Klienta:

lámestie slobody 3 /hjJi
071 01 Michalovce IIW* l

Ing. Katarína Krošláková, /../...... Ing. Ivan Seňko
MKV senior (pod is) 1. (meno, priezvisko, funkcia)

(meno, priezvisko, funkcia)
Školský pofnohospodársky podnik, n.o.

Zemplínska Teplica
Ing. RóbertGima, MKV l '.. IČO:31256481

(meno, priezvisko, funkcia) (podpis)


