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Dohoda o ukončení Zmluvy o Virtuálnom členstve v Inkubačnom 

programe a poskytnutí služieb s ním súvisiacich 
(ďalej len „Dohoda“) 

 

uzatvorená medzi: 

 

Názov:   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Sídlo:    Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovenská republika 

Zastúpené:   Ing. Richard Sulík, minister 

IČO:    00686832 

Webové sídlo:   www.mhsr.sk 

 

v mene ktorého koná 

 

Názov:   Slovak Business Agency 

Zápis: Záujmové združenie právnických osôb zapísané v registri vedenom 

Okresným úradom Bratislava pod číslom: OVVS/467/1997-Ta 

Sídlo: Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská 

republika 

Zastúpená:   Mgr. Martin Holák, PhD., generálny riaditeľ 

IČO:    30 845 301 

DIČ:    2020869279 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 

IBAN:    SK81 0200 0000 0016 9324 1062 

 

(ďalej len „SBA“), na základe Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR (schéma 

pomoci de minimis) zverejnenej v Obchodnom vestníku 166/2017 dňa 30. 08. 2017 v úplnom 

znení. 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

a 

 

Obchodné meno:  Centrum bezbariérovej komunikácie  

Zápis:    Okresný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania,  

živnostenský register č. 110-293281  

Sídlo:    Jozefská 2987/17, 811 06 Bratislava - Staré Mesto  

Štatutárny orgán:  Mgr. Róbert Šarina, predseda  

IČO:    52 151 883  

DIČ:    2121383759 

 

(ďalej len ako „Prijímateľ“) 

 

(SBA a Prijímateľ spolu ďalej len ako „Strany dohody“)   

 

 

 

 

 

http://www.mhsr.sk/
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Článok I. 

 

1. Strany dohody uzatvorili dňa 18. 12. 2020 v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvu o Virtuálnom 

členstve v Inkubačnom programe a poskytnutí služieb s ním súvisiacich, registračné číslo 

SBA: 1278/2020/IP, predmetom ktorej je bezodplatné poskytnutie Virtuálneho členstva v 

Inkubačnom programe vo forme virtuálne zdieľaného priestoru v rámci Virtuálneho 

Inkubátora a prislúchajúcich Služieb Inkubátora zo strany Poskytovateľa pre Prijímateľa 

(ďalej len „Zmluva“).  

 

2. Strany dohody pristúpili v zmysle ustanovenia Článku VII. bod 4. písm. b) Zmluvy 

k uzavretiu tejto Dohody, ktorej predmetom je ukončenie predmetnej Zmluvy. 

 

3. Platnosť a účinnosť Zmluvy končí dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. 

 

4. Strany dohody vyhlasujú, že ku dňu účinnosti tejto Dohody sa všetky ich vzájomné nároky 

plynúce zo Zmluvy na základe tejto Dohody považujú za vysporiadané. 

 

5. Prijímateľ v tejto súvislosti osobitne vyhlasuje a súhlasí s tým, že v dôsledku zániku Zmluvy 

mu voči SBA nevznikajú akékoľvek nároky. 

 

6. Strany dohody podpisom tejto Dohody potvrdzujú odovzdanie a prevzatie Správy v zmysle 

Článku IV. bod 1. písm. g) Zmluvy. 

 

 

Článok II. 

 

1. Strany dohody vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak 

súhlasu túto Dohodu podpisujú. 

 

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Stranami dohody a účinnosť v súlade 

s ustanovením § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov, dňom 30. 11. 2021. 

 

3. Strany dohody berú na vedomie, že táto Dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou 

v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode 

informácií). 
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4. Táto Dohoda je vyhotovená v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach, s určením 2 (slovom: dve) 

vyhotovenia pre SBA a 1 (slovom: jedno) vyhotovenie pre Prijímateľa. 

 

 

 

Poskytovateľ: 

 

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

 

 

 

 

Prijímateľ: 

 

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

_________________________ 

Slovak Business Agency 

Mgr. Martin Holák, PhD. 

generálny riaditeľ 

_________________________ 

Centrum bezbariérovej komunikácie 

Mgr. Róbert Šarina 

predseda 

 

 


