
DOHODA O ZRUŠENÍ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A 

PORADENSTVE 

Obchodné meno: 

Adresa: 

IČO: DIČ: 

'Č DPH: 

Č. ú. v tvare IBAN: 

Zapísaná: 

Štatutárny orgán: a 

Obchodné meno: 

IČO: DIČ: 

Štatutárny orgán: 

(ďa

lej 

len 

„d

oh

od

a”) 

R

e

gionálna poradenská spoločnosť, a.s. 

Skuteckého 12, 974 01 Banská Bystrica 

P.O.BOX 18, 820 18 Bratislava 218 

43 858 376 

2022496157 

SK2022496157 

SK81 1100 0000 0026 2218 8115 v Obch. 

registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

Oddiel Sa, Vložka číslo 946/S 

Jana Rovčaninová, prokurista 

(ďalej len ako „Poskytovater” v príslušnom gramatickom tvare) 

Obec Veľký Biel 

Železničná 76, 900 24 veľký Biel 

00313181 

2021175750 

Anton Danter, starosta obce 

sekretariatvb@gtsmail.sk 

(ďalej len ako „Klient" v príslušnom gramatickom tvare) 

l. Úvodné ustanovenia 

1.1. Poskytovater a Klient uzatvorili dňa 14.02.2017 Zmluvu o spolupráci a poradenstve (ďalej len „Zmluva o 

spolupráci a poradenstve"), predmetom ktorej je záväzok Poskytovateľa spolupracovať s Klientom a 

poskytovať mu služby a iné plnenia smerujúce k získaniu Grantu a vypracovať Žiadosť o NFP k Projektu s 

názvom: „Modernizácia učební Základnej školy vo Veľkom Bieli”, alebo s iným podobným názvom, cieľom 

ktorého bude financovanie modernizácie učební základnej školy v obci Velký Biel v rámci Integrovaného 

operačného programu, prioritná os 2 — Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnějším verejným službám, 

investičná priorita 2.2 — Invetovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotního 

vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infrastruktury, špecifický cieľ 2.2.2 — 

Zlepšenie kľúčových kompetencií Žižkov základných škôl; v programovom období 2014 2020 a záväzok 

Klienta riadne a včas prevziať plnenie od Poskytovateľa a zaplatiť Poskytovateľovi cenu za služby za 

podmienok dohodnutých v článku III. Zmluvy. 

1.2. Nakoľko majú zmluvné strany záujem na ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o spolupráci 

a poradenstve, uzatvárajú túto dohodu. 
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II. Predmet dohody 

2.1. Predmetom tejto dohody je dohoda zmluvných strán o zrušení Zmluvy o spolupráci a poradenstve. Na 

základe tejto dohody sa Zmluva o spolupráci a poradenstve v celom rozsahu zrušuje ku dňu účinnosti 

tejto dohody, čím zaniká jej účinnosť. 

2.2. Na základe tejto dohody zanikne záväzkový vzťah založený Zmluvou o spolupráci a poradenstve. 

III. Záverečné ustanovenia 

3.1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Klienta podľa zákona č. 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií). 

3.2. Táto dohoda sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že 

akékoľvek spory, ktoré vzniknú z tejto dohody alebo v súvislosti s ňou, alebo z ostatných s ňou 

spojených zmlúv alebo vyhlásení, vrátane sporov týkajúcich sa jej platnosti alebo výkladu budú 

prejednávať a rozhodovať všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

3.3. Dohoda je vyhotovená slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach, z ktorých Poskytovateľ a Klient 

dostanú _po jednom vyhotovení. 

3.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie dohody je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 

nevykonaterným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení 

dohody, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha 

takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že 

niektoré z ustanovení tejto dohody je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté 

ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných 

strán v čase uzatvorenia dohody. 

3.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu prečítali a jej obsahu rozumejú. Ďalej prehlasujú, že táto dohoda 

je prejavom ich pravej a slobodnej vôle a nie je uzatváraná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 

podmienok. Na dôkaz toho pripojujú svoje vlastnoručné podpisy. 

 , dňa . .. V  

Za 

Poskytovatera 

Skuteck IČO:  
1C DPH: SK2 22496157 Jana 

Rovčan• ová prokurist 

Regionálna poradenská spoločnosť, a.s. 

Za  Klienta« 
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