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Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu č. 1113/11/08
Zmluvné strany
Recyklačný fond
sídlo:
IČO:
registrácia: .
zastúpenie:

Nobelova 18, 83102 Bratislava
36062090
Obch. register Okresného súdu Bratislava l, Odd. Po, vl.
Ing. Ján Líška, riaditeľ

Č.

978/B

ďalej len "fond"
na strane jednej
a
Mesto Sládkovičovo
sídlo:
Fučíkova 329,92521 Sládkovičovo
IČO:
306177
DIČ:
2021006746
Ing. Anton Szabó, primátor
zastúpenie:
ďalej len "žiadate!'''
na strane druhej

uzavierajú v nadväznosti na obsah záznamu Č. K 064/2016 zo dňa 27.09.2016 z kontroly
dodržiavania zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu Č. 11p/11/08 zo dňa
28.11.2011 a na rámcové uznesenie Správnej rady Recyklačného fondu Č. 253-712016 zo dňa
25.08.2016 dohodu o ukončení zmluvného vzťahu založeného zmluvou o poskytnutí
prostriedkov z Recyklačného fondu Č. 1113/11/08 zo dňa 28.11.2011 (ďalej len "dotačná
zmluva") s nasledujúcim obsahom:

Čl.I
1. Zmluvný vzťah založený dotačnou zmluvou sa dohodou zmluvných strán ukončuje ku
dňu uzavretia tejto dohody bez akýchkoľvek ďalších vzájomných nárokov zmluvných
strán vyplývajúcich z dotačnej zmluvy.
2. Vecným dôvodom uzavretia tejto dohody je v zmysle rámcového uznesenia Správnej rady
Recyklačného fondu Č. 253-7/2016 zo dňa 25.08.2016 úplné kumulatívne splnenie
záväzku žiadateľa zabezpečiť triedený zber odpadov v rozsahu množstva uvedeného
v príslušnom ustanovení čl. lY. dotačnej zmluvy a súčasné priebežné plnenie aj ostatných
záväzkov žiadateľa vyplývajúcich z dotačnej zmluvy ku dňu 27.09.2016 tak, ako bol tento
stav zistený kontrolou vykonanou u žiadateľa fondom ukončenou záznamom z kontroly Č.
K 06412016 zo dňa 27.09.2016.
3. Aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného dotačnou zmluvou má fond právo
zverejňovať informácie o spôsobe využitia finančných prostriedkov poskytnutých fondom
žiadateľovi na základe dotačnej zmluvy.
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Čl. II
V prípade zistenia, že
uzavretia tejto dohody
dohody odstúpiť so
následkami odstúpenia

žiadateľ uviedol fond pri preukazovaní existencie vecných dôvodov
v zmysle čl. I ods. 2 tejto dohody do omylu, má fond právo od tejto
súčasným právom odstúpenia aj od dotačnej zmluvy s právnymi
od dotačnej zmluvy uvedenými v čL VIn dotačnej zmluvy.

Čl. III
1. Túto dohodu je možné menit' alebo doplňať len písomne po vzájomnej dohode oboch
zmluvných strán.
2 . Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej povinného zverejnenia podľa osobitného predpisu.
3. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva
rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave dňa

Ing. Ján Líška.,
riaditeľ

1 8, OKT. Z016

V Sládkovičove dňa

2. lc }(~.

Ing. Anton Szabó
primátor
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