číslo zmluvy:035/2017/1.2.1/OPVaI/DP

DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako
„zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon
o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom
názov:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

sídlo:

Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

00164381

DIČ:

2020798725

konajúci:

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

v zastúpení
názov:

Výskumná agentúra

sídlo:

Sliačska 1, 831 02 Bratislava

IČO:

31819494

DIČ:

2022295539

konajúci:

Ing. Stanislav Sipko

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom zo dňa 02.09.2015
(ďalej len „Poskytovateľ“)
a

Prijímateľom
názov:

FDDC s.r.o.

sídlo:

Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava

zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 88777/B

konajúci:

Andrej Gažo

IČO:

47132990

DIČ:

2024063349

e-mail:

gazo@fddc.sk

bankové spojenie: Tatrabanka
prdfinancovanie:
refundácia:
(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto dohody označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“
alebo jednotlivo „Zmluvná strana“).
1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Zmluvné strany sa dohodli na mimoriadnom ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku číslo 035/2017/1.2.1/OPVaI/DP uzavretej dňa 30.06.2017 (ďalej aj „Zmluva o NFP“) podľa
čl. 9 ods. 3, prílohy č. 1 – Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
Zmluvy o NFP.

1.2

Identifikácia projektu v zmysle čl. 2 ods. 2.1. Zmluvy o NFP:
Názov projektu:

Kontinuálne monitorovanie vybraných ochorení v medicínskom
výskume a praxi

Kód projektu v ITMS2014+ :

313011B918

Miesto realizácie projektu:

Bratislava – Mestská časť Staré Mesto
Bratislava – Mestská časť Karlova Ves
Žilina
Veľké Úľany

Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu (ak je táto informácia relevantná)1:
Užívateľ (ak je táto informácia relevantná)2:
Výzva - kód Výzvy :

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02

Použitý systém financovania:

predfinancovanie, refundácia

(ďalej ako „Projekt“).

2.

PREDMET DOHODY

2.1

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o NFP sa zrušuje ku dňu účinnosti tejto dohody o
mimoriadnom ukončení Zmluvy o NFP (ďalej len „Dohoda“) bez toho, aby vznikol nový záväzok
ktorejkoľvek zo Zmluvných strán.

2.2

Zmluvné strany vyhlasujú, že podpisom tejto Dohody považujú svoje práva a povinnosti za
vysporiadané a dohodli sa, že nadobudnutím účinnosti tejto Dohody zaniká povinnosť Poskytovateľa
vyplatiť Prijímateľovi NFP v zmysle čl. 3 ods. 1 písm. b) Zmluvy o NFP alebo jeho časť. Zároveň
momentom nadobudnutia účinnosti Dohody zanikajú i všetky ostatné práva a povinnosti Zmluvných
strán, vyplývajúce zo Zmluvy o NFP.

1
2

Tabuľka 2 formuláru žiadosti o NFP; ak sa nehodí, prečiarknite
§ 3 ods. 2, písm. d) zákona o príspevku z EŠIF a v súlade s podmienkami výzvy; ak sa nehodí, prečiarknite

2

3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1

Dohoda nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a
ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona o slobode informácií nadobúda dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.

3.2

Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po jej uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3
rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dohody dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej
vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a
zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce
osoby sú oprávnené k podpisu Dohody a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave dňa ..............

Podpis: ________________________
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
(v zastúpení Výskumná agentúra)
Ing. Stanislav Sipko
generálny riaditeľ

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

Podpis: ________________________
Andrej Gažo, konateľ
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu3 Prijímateľa

3

Ak sa nehodí, prečiarknite

3

