DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO
ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č . OPKZP-PO1-SC111-2016-16/15
(ďalej len „Dohoda“)
uzatvorená v zmysle čl. 9. ods. 3 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-16/15
(ďalej len „VZP“) medzi:
Poskytovateľom
názov

: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

sídlo

: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Slovenská republika

IČO

: 42 181 810

DIČ

: 2023106679

konajúci

: Ján Budaj, minister

v zastúpení
názov

: Slovenská agentúra životného prostredia

sídlo

: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO

: 00 626 031

DIČ

: 2021125821

konajúci

: Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13. apríla 2015 v
platnom znení
(ďalej len „Poskytovateľ“)
a
Prijímateľom
názov

: PolyFol Group s.r.o.

sídlo

: Štefánikova 699, 905 01 Senica
Slovenská republika

zapísaný v

: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
vložka č.: 26205/T, oddiel: Sro

konajúci

: Roman Bank, konateľ

IČO

: 45 847 355

DIČ

: 2023110496

(ďalej len „Prijímateľ“ a spolu s Poskytovateľom ako „Zmluvné strany“)

Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvorili dňa 04.12.2019 Zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-16/15 (ďalej len „Zmluva
o poskytnutí NFP“), predmetom ktorej bola úprava zmluvných podmienok, práv
a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného
finančného príspevku Poskytovateľom Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu
s názvom: Závod na recykláciu polyetylénových fólií Senica, kód v ITMS 2014+:
310011S970.
2. Nakoľko dňa 06.07.2021 bol Poskytovateľovi doručený list Prijímateľa označený ako
„Žádost o zpracování návrhu na ukončení smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního
příspěvku dohodou smluvních strán“, v ktorom Prijímateľ žiada Poskytovateľa o
ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP, a to formou dohody, pristúpili Zmluvné strany
v zmysle čl. 9. ods. 3 VZP 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 poskytnutí NFP.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto Dohody neexistujú medzi Zmluvnými
stranami žiadne nevysporiadané práva a povinnosti.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany prehlasujú, že nemajú voči sebe žiadne vzájomné pohľadávky ani iné
nesplnené záväzky, a že táto Dohoda ruší pôvodný záväzok bez toho, aby vznikol nový
záväzok ktorejkoľvek zo strán Dohody.
2. Táto Dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dohody dostane
Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
3. 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.
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4. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
Za Poskytovateľa v Banskej Bystrici

Za Prijímateľa v Senici

dňa: ...................

dňa: ...................

.......................................................
Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ
Slovenská agentúra životného prostredia

.......................................................
Roman Bank, konateľ
PolyFol Group s.r.o.
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