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Dohoda 

o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

č. Z2111012003101 zo dňa 4. februára 2013 

 

medzi stranami dohody: 

 

Poskytovateľ:  Úrad vlády Slovenskej republiky 

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika 

IČO: 00151513 

DIČ: 2020845057 

konajúci: Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
 

ako Riadiaci orgán pre OPIS 

 

v zastúpení 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika 

IČO: 00151742 

DIČ: 2020798351 

konajúci: Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií 

Slovenskej republiky 
 

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS 

 

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský 

orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 

22.12.2009 

 

(ďalej „Poskytovateľ“ ) 

 

Prijímateľ:   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Limbová 2, 837 52 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 00165565 

DIČ: 2020830141 

konajúci: JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva 

Slovenskej republiky 

 

(ďalej „Prijímateľ“) 

 

1. Strany dohody uzatvorili dňa 04.02.2013 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. Z2111012003101 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je úprava 

zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri 
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poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na 

realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

 

Názov projektu:    Národný zdravotnícky informačný systém 

Identifikátor žiadosti o NFP:  558363 

Kód ITMS:    21110120031 

Miesto realizácie projektu:   Celé územie SR, podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP, predmet podpory NFP 

Číslo výzvy:    OPIS-2012/1.1/43-NP 

 

2. Strany dohody sa podľa článku 9 bodu 2.1 Prílohy č. 1 Zmluvy – Všeobecné zmluvné 

podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku dohodli na 

mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu a to ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto 

Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 

Z2111012003101 zo dňa 04.02.2013. 

 

3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi stranami dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. 

 

4. Strany Dohody vyhlasujú, že všetky vzájomné záväzky vzniknuté počas trvania Zmluvy sú 

riadne vysporiadané a nemajú voči sebe žiadne iné nároky vyplývajúce zo Zmluvy. 

 

5. Dohoda sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z ktorých obdrží Poskytovateľ štyri (4) 

rovnopisy a Prijímateľ dva (2) rovnopisy. 

 

6. Strany dohody vyhlasujú, že obsah dohody je im dostatočne určitý a zrozumiteľný, je 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, dohodu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na 

znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V Bratislave, dňa ....................    V Bratislave, dňa .................... 

 

 

 

 

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

     za Prijímateľa     za Poskytovateľa 

         JUDr. Zuzana Zvolenská               Ing. Peter Kažimír 

         ministerka zdravotníctva     podpredseda vlády a minister 

           Slovenskej Republiky     financií Slovenskej republiky 
 

 


