
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ  ZMLUVNÉHO 

VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO 

FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.: 129/2.1 MP/2015 

(ĎALEJ  LEN  „DOHODA“) 

 

uzatvorená v zmysle ust. § 572 ods. 2 a nasl.  zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) 

(ďalej len „Dohoda“ ) medzi   

 

medzi stranami Dohody: 

 

1.1.  Poskytovateľ 

názov  :  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

sídlo :  Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

    Slovenská republika 

IČO :  42181810 

DIČ :  2023106679 

konajúci :  Ing. Peter Žiga, PhD., minister životného prostredia SR  

 

v zastúpení 

 

názov  :  Slovenská agentúra životného prostredia  

sídlo :  Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 

    Slovenská republika 

IČO :  00626031 

DIČ :  2021125821 

konajúci :  Ing. Martin Vavřinek, generálny riaditeľ  

 

na základe Splnomocnenia Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na 

plnenie úloh Riadiaceho orgánu zo dňa 17.12.2013 v znení neskorších dodatkov  

 (ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

Prijímateľ 

názov  : Obec Jánovce 

sídlo : Jánovce 248, 059 13 Jánovce, Slovenská republika 

zapísaný v : - 

konajúci : Jozef Kacvinský, starosta obce 

IČO : 00326259 
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DIČ : 2020674909   

(ďalej len „Prijímateľ“ a spolu s „Poskytovateľom“ ako „Zmluvné strany“) 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

1. Dňa 18.11.2015 bola Poskytovateľovi doručená žiadosť Prijímateľa o ukončenie 

zmluvného vzťahu, ktorý vznikol na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. 129/2.1 MP/2015, zaevidovaná pod číslom 10741/2015, 

v ktorej Prijímateľ informuje Poskytovateľa, že „Dňa 23.10.2015 bol návrh na 

schválenie preklenovacieho úveru na zabezpečenie financovania projektu predložený 

na rokovanie obecného zastupiteľstva obce Jánovce. Prítomný poslanci neschválili 

prijatie úveru vo výške 95% oprávnených výdavkov, tj. 329 892,94 EUR. 

V nadväznosti na skutočnosť, že realizácia projektu nie je možná a NFP nebol z tohto 

dôvodu prijatý, navrhujeme ukončenie zmluvného vzťahu Dohodou zmluvných strán.“ 

Na základe vyššie uvedeného pristúpili zmluvné strany v zmysle čl. 9. bod 2 ods. 2.1 

Prílohy č.1 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. 129/2.1 MP/2015 zo dňa 21.04.2015 (ďalej len „Zmluva“) pre 

projekt: „Protipovodňová ochrana intravilánu obce Jánovce“, kód ITMS: 

24120110120 k uzatvoreniu tejto dohody.  

 

Čl. II Predmet Dohody 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli že doterajší záväzok zaniká v plnom rozsahu  bez toho, aby 

vznikol nový záväzok. 

 

2. Doterajším záväzkom  zmluvných strán sú práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.  

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že počas trvania doterajšieho záväzku nedošlo k vzájomnému 

plneniu a medzi zmluvnými stranami  neexistujú nevysporiadané práva a povinnosti. 

 

Čl. III Záverečné ustanovenia 

 

1. Strany Dohody prehlasujú, že nemajú voči sebe žiadne vzájomné pohľadávky ani iné 

nesplnené záväzky, a že táto Dohoda ruší pôvodný záväzok bez toho, aby vznikol 

nový záväzok ktorejkoľvek zo strán Dohody. 

2. Táto Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dohody dostane 

Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia Dohody pozorne prečítali, jej obsahu 

porozumeli, tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nemajú výhrady voči forme 

a obsahu Dohody. Podpisujúci súčasne vyhlasujú, že na uzatvorenie tejto Dohody sú 

oprávnené osoby uvedené ako zástupcovia v záhlaví tejto Dohody, ktoré konajú za 

účastníka  Dohody   v jeho   mene,   ktoré   na  znak   súhlasu   s touto  Dohodou  

pripájajú vlastnoručné podpisy. 
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4. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

 

 

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:   Za Prijímateľa v obci Jánovce, dňa: 

    

 

 

 

 

 

.....................................................    ....................................................... 

Ing. Martin Vavřinek                    Jozef Kacvinský 

   generálny riaditeľ                                      starosta obce 

          pečiatka:               pečiatka: 


