
 

 

DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY 

O POSKYTNUTÍ  NENÁVRATNÉHO  FINANČNÉHO  PRÍSPEVKU  ČÍSLO 

Z2214012065801  UZAVRETEJ DŇA 21. 02. 2014 (ĎALEJ LEN „DOHODA“) 

 

ČÍSLO DOHODY : DZ221401206580101 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 

názov  : Ministerstvo pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR 

sídlo : Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava 26 

  Slovenská republika 

poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom:  Prievozská 2/B, 825 25  Bratislava 

  Slovenská republika 

IČO : 00156621 

DIČ : 2021291382 

konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

1.2. Prijímateľ 

názov  : Trenčiansky samosprávny kraj 

sídlo : K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 

  Slovenská republika 

konajúci : Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

IČO : 36126624 

DIČ : 2021613275 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 
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2. PREAMBULA 

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21. 02. 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. Z2214012065801 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bola úprava 

zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom 

pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) zo strany 

poskytovateľa prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej 

žiadosti o NFP - NFP22140120885: 

Názov projektu :  Regionálna inovačná stratégia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 2 (stratégia inteligentnej 

špecializácie) 2013 - 2020 

Kód ITMS :  22140120658 

Miesto realizácie projektu :  Západné Slovensko, Trenčiansky kraj 

Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa  :  nerelevantné 

Číslo Výzvy : ROP-4.1d-2012/01 

2.2. Zmluvné strany majú záujem dohodnúť sa na mimoriadnom ukončení zmluvy podľa čl. 9, 

ods. 2.1 prílohy č. 1 k zmluve. 

 

3. PREDMET DOHODY 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu v zmysle 

čl. 9 ods. 2.1 prílohy č.1 zmluvy a zrušuje sa zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami 

založený zmluvou ku dňu 31.10.2015. 

3.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že medzi nimi nedošlo k žiadnemu finančnému 

alebo nefinančnému plneniu na základe zmluvy, ku dňu zrušenia zmluvného vzťahu 

zo zmluvy nevznikli ani jednej zo zmluvných strán zo zmluvy alebo na základe zmluvy 

žiadne záväzky, ktoré by bola dotknutá zmluvná strana povinná splniť aj po zrušení 

zmluvy. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že medzi nimi nie sú žiadne sporné otázky 

a po zrušení zmluvy si vo vzťahu k nej nebudú uplatňovať akékoľvek nároky. 

 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1. Dohoda nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu dohody 

Poskytovateľovi a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom. 

4.2. Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise dohody dostane Prijímateľ 

1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať 

podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. 

4.3. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dohody v jej plnom rozsahu 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 
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4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 

a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 

jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody 

a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

 

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: ........................................ 

 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

 

 

 

Za Prijímateľa v Trenčíne, dňa: .................................. 

 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 


