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      Riadiaci orgán OPIS                           TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ                                               Európska únia  

                                                                                 Európsky fond regionálneho rozvoja 
 

 

Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

č. Z2111012000201 zo dňa 7.10.2009 (ďalej ako „Zmluva“) 

 

Táto dohoda je uzavretá medzi: 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 

názov  : Úrad vlády Slovenskej Republiky  

sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika 

IČO : 00151513 

DIČ : 2020845057 

konajúci : Ing. Viktor Nižňanský, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

  ako Riadiaci orgán pre OPIS 

 

v zastúpení
1
 

 

názov  : Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika 

IČO : 00151742 

DIČ : 2020798351 

konajúci : Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej 

republiky (konajúci ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS 

na základe zmluvy o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu 

na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný 

program Informatizácia spoločnosti zo dňa 11.05.2007) 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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1.2. Prijímateľ 

názov  : Sociálna poisťovňa 

sídlo : Ul.29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1 

konajúci : Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 

IČO : 30807484 

DIČ : 2020592332 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

Článok 1 

 

Zmluvné strany sa dohodli na mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu a odstúpení 

od Zmluvy v plnom rozsahu a to podľa ods. 2.1 čl. 9 ako je uvedené v Prílohe č.1  Zmluvy. 

 

Článok 2 

 

Poskytovateľ a Prijímateľ spoločne prehlasujú, že nakoľko Prijímateľovi v rámci projektu 

s názvom „Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne“, kód ITMS: 21110120002 neboli 

poukázané žiadne finančné prostriedky, považujú sa finančné záväzky v rámci tohto 

zmluvného vzťahu za vysporiadané. 

 

Článok 3 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania Poskytovateľom a 

Prijímateľom. 

2. Dohoda je vypracovaná v šiestich rovnopisoch, pričom po podpise predmetnej dohody 

dostane Prijímateľ jeden rovnopis a päť rovnopisov dostane Poskytovateľ. 

3. 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 
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jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody a 

na znak súhlasu ju podpísali. 

 

 

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

Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky (konajúci ako 

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS na základe zmluvy o delegovaní právomocí 

z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný 

program Informatizácia spoločnosti zo dňa 11.05.2007) 

 

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

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa ....................: 

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 

 

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

 

 


