
                                                      

  
                                                                      

 

 
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO  

FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311020Y170 

 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

(ďalej len „Dohoda“) 

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

 

Poskytovateľom 
názov: Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

sídlo:  Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:  30 416 094 

DIČ: 2020799209 

konajúci:  Ing. Andrej Doležal, minister 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

a 

 

Prijímateľom 
názov: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

  Oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B  

            IČO: 35 919 001 

            DIČ: 2021937775 

            konajúci: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva 

 Ing. Miloš Vicena, člen predstavenstva 

                                        

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Dohody označujú ďalej spoločne aj ako „Strany dohody“ 

alebo jednotlivo „Strana dohody“) 

 

Preambula 

 

(A) Dňa 31.05.2016 bolo zverejnené písomné Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-19-NP na predloženie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi č. 2 – Cestná infraštruktúra      

(TEN-T CORE) Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej ako „Výzva“), ktorej 

obsah je základom pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

(ďalej ako „NFP“ alebo „žiadosť o NFP“). 

(B) Dňa 25.09.2019 bola doručená žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie 

o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP311020Y170 

dňa 01.10.2019. 

(C) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311020Y170 zo dňa 18.02.2020 

(ďalej ako „Zmluva“) bola uzatvorená na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti 



2 

o NFP podľa § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zo dňa 21.11.2019. 

Článok I. 

Predmet a účel Dohody 

 

1. Podľa čl. 9 ods. 3 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve a podľa § 269 ods. 2 a ods. 3 

Obchodného zákonníka je predmetom tejto Dohody ukončenie Zmluvy uzatvorenej medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na realizáciu aktivít projektu: 

 

Názov projektu:   Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných 

komunikácií v užívaní – v správe a majetku Národnej 

diaľničnej spoločnosti, a. s. 

Kód projektu v ITMS2014+:   311021Y170 

 

2. Strany dohody prehlasujú, že počas platnosti Zmluvy žiadna Strana dohody neposkytla plnenie 

druhej Strane dohody. Strany dohody zároveň prehlasujú, že všetky vzájomné záväzky vzniknuté 

počas trvania Zmluvy sú riadne vysporiadané a nemajú voči sebe žiadne iné nároky vyplývajúce 

zo Zmluvy. 

3. Zmluva zaniká dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.  

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania Stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a 

ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti 

na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Strany 

dohody sa dohodli, že prvé zverejnenie Dohody zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia 

Dohody informuje Prijímateľa. 

2. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom po jej podpise dostane Prijímateľ 

jeden (1) rovnopis a tri (3) rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať 

podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. 

3. Strany dohody vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten plne zodpovedá 

ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového 

tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického 

alebo fyzického nátlaku a na znak svojho súhlasu s jej znením ju svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

 

Za Poskytovateľa,      Za Prijímateľa, 

v Bratislave, dňa:                                                                 v Bratislave, dňa: 

 

 

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

       Ing. Andrej Doležal                                                             Ing. Juraj Tlapa 

       minister dopravy a výstavby                                                 predseda predstavenstva 

             Slovenskej republiky                                                             

                               

 

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

         Ing. Miloš Vicena 

         člen predstavenstva 

 

                                                                        


