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DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ 
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO Z2232022007801 

UZATVORENEJ DŇA 28.02.2013 
* UZATVORENÁ MEDZI (ďalej ako „Dohoda"): 

Poskytovateľ 
názov 
sídlo 
poštová adresa 

Článok 1 
STRANY DOHODY 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1 
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26 
Slovenská republika 

IČO : 00156621 
DIČ : 2021291382 
konajúci : Ľubomjr Jahnátek 

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
(ďalej ako „Poskytovateľ") 

1.2. Prijíma teľ 
názov 
sídlo 

zapísaný v 
konajúci 
IČO 
DIČ 
telefón / fax 
e-mail 
banka 
číslo účtu (vrátal 

(PoskytovateF a í 

Mesto Senec 
Mierové námestie 8,903 01 Senec 
Slovenská republika 

Ing. Karol Kvál 
00305065 
2020662237 
02/2020 5101 
musenec@senec.sk 
OTP Banka Slovensko, a.s. 

íe predčíslia) a kód banky 
predfinaneovanie: 
refundácia:2 8313386/5200 (ďalej ako „Prijímateľ") 
'rijímateľ spoločne ďalej ako „Strany dohody") 

1 Ak sa nehodí, prtóiaiknite 
2 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Článok 2 
l v * *~t \ 

Kód ITMS Žiadosti o NFP 
Názov projektu 

Kód ITMS projektu 
Miesto realizácie projektu 
Číslo Výzvy 

' ^ A t M ^ j i i ^ ^ k / J ) » l * £ : 

na VO so zákonom 

/.e 

ukončiť zmluvný vzťah. Na základe toho sa Strany 
vzťah dohodou. 
Strany dohody sa dohodli a vzájomne vyhlasujú, že ku dňu účinnosti tejto Dohody 
medzi nimi nie sú žiadne sporné otázky vyplývajúce zo Zmluvy, ďalej že na základe 
Zmluvy si Strany dohody neposkytli žiadne vzájomné plnenie, a že medzi nimi nie sú 
žiadne nevysporiadané alebo sporné pohľadávky, 
povinnosti. Strany dohody sa zaväzujú, že na základ 
k Zmluve a k tejto Dohode v budúcnosti nebudú uplatňovať akékoľvek nároky. 
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I Z2232022007801 
. hody Poskyťovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

Poskytovaíefom. Poskytovateľ je viazaný ním podpísaným návrhom dohody po dobu 
7 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu dohody Prijímateľovi. 

Táto Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise dohody dostane 
Prijímateľ i rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade! Sporu sa bude 
postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. 

3. Strany dohody sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR zabezpečí Poskytovateľ. Ak pohoda nie je zverejnená 
v Centrálnom registri zmlúv do siedmich dní odo dňa uzavretia, Prijímateľ je 
oprávnený zverejniť Dohodu v súlade s §5a zákona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zniene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Ak Prijímateľ podá návrh na zverejnenie Dohody v Obchodnom vestníku, 
je povinný ó podaní návrhu bezodkladne informovať Poskytovateľa. Strany dohody sú 
povinné vzájomne sa informovať o zverejnení Dohody a to najneskôr nasledovný deň 
po dni jej zverejnenia. Ak je Dohoda zverejnená viacerými spôsobmi, rozhodujúce je 
prvé zverejnenie Dohody, 

4. Strany dohody vyhlasujú, že si text tejto Dohody riadne a dôsledne prečítali, jéj 
obsahu a právnym účinkom z hej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne jasné, určité, zrozumiteľné a vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu, 
podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Dohody á na znak súhlasu ju 
podpísali. 

5. Strany dohody vyhlasujú* že Dohoda neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa 
nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 Zz. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti 
a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR. 

11 SEP 2015 Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: <,..«....,>..:.....,....', 

/<$£ " ' Podpis: ... 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoj a vidieka SR 
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcuf Poskytovateľa 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: Í7.̂ ..ľf:.„íľ..í7 
v 
- v 

• 

Podpis:... 
Mesto Sei 
Ing. Karol Kváí, primátor 
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu Prijímateľa 

' Ak sa nehodí, prečiarknite 
4 Ak Sa nehbdí, preiiarknile 
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