Dohoda o zániku záväzku Reg. č. KaHR-111SP-1201/0622/20/D

Dohoda o zániku záväzku
uzatvorená v zmysle ust. § 572 ods. 2 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník)
(ďalej len „Dohoda“ ) medzi
Poskytovateľom
názov
: Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo
: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika
IČO
: 00686832
konajúci
: Ing. Pavol Pavlis, minister
v zastúpení:
názov
: Slovenská inovačná a energetická agentúra
sídlo
: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27
IČO
: 00002801
: 2020877749
DIČ
konajúci
: JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Poskytovateľ“)
a
Prijímateľom
názov
sídlo
zapísaný v

: ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
: Ľ. Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka
číslo 10104/R
konajúci
: Ing. Miroslav Solava, predseda predstavenstva
Bc. Pavol Ondrejka, člen predstavenstva
Ing. Dagmar Petrušová, členka predstavenstva
Ing. Ľubomír Sáraz, splnomocnený zástupca
IČO
: 36 302 848
DIČ
: 2020114668
banka
: Tatra banka, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN:
poštová adresa:
(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako
„Zmluvné strany“)
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Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany dňa 21.2.2014 uzatvorili Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku číslo: KaHR-111SP/1201/0622/20, kód projektu č. 25110121622 v platnom
znení (ďalej len „Zmluva o NFP“), predmetom ktorej bola realizácia projektu s názvom
„Inovačný a technologický rozvoj firmy ZVS Impex, a.s.“ (ďalej len „projekt“) formou
refundácie oprávnených výdavkov projektu prostredníctvom nenávratného finančného
príspevku do výšky 2 343 640,14 EUR, v zmysle schváleného Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v rámci Prioritnej Osi
1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery,
Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov.
2. Slovenská inovačná a energetická agentúra dňa 29.1.2015 obdržala od Prijímateľa
„Žiadosť o mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP“ č. KaHR-111SP1201/0622/20“, zaevidovanú pod číslom KGR/2015/1409, v ktorej Prijímateľ uvádza ako
dôvod ukončenia zmluvného vzťahu pretrvávajúce technické problémy, na základe
ktorých Prijímateľ nie je schopný dodržať časový harmonogram projektu. Vzhľadom na
uvedené, v súlade s ustanovením článku 9, ods. 2, bod 2.1 Prílohy č. 1 Zmluvy o NFP,
pristúpili zmluvné strany k uzatvoreniu tejto Dohody.

Článok 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 o NFP
číslo KaHR-111SP-1201/0622/20, kód projektu 25110120622 uzatvorenej dňa 21.2.2014
v znení dodatku č.1 zo dňa 10.6.2014.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že počas trvania doterajšieho záväzku nedošlo k vzájomnému
plneniu a medzi zmluvnými stranami neexistujú nevysporiadané práva a povinnosti.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Táto Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s
platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia k tejto Dohode je možné uzatvoriť iba písomne, formou
dodatku k Dohode, ktorý bude odsúhlasený a podpísaný oboma zmluvnými stranami.
3. Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 1 rovnopis obdrží Prijímateľ, 3 rovnopisov
obdrží Poskytovateľ.
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4. 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.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:

................................................. JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA

Pečiatka:

Za Prijímateľa v.......................................... dňa:

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

Ing. Miroslav Solava, predseda predstavenstva

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

Bc. Pavol Ondrejka, člen predstavenstva

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

Ing. Dagmar Petrušová, členka predstavenstva

Podpis : ........................................................
Pečiatka:

Ing. Ľubomír Sáraz, splnomocnený zástupca

