
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej dňa 11.11.2010 

Článok I 

Zmluvná strana l: 
Sídlo: 
Zastúpené: 
Telefón: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

Zmluvná strana 2: 
Sídlo: 
Zastúpená: 
IČO: 

Zmluvné strany 

Mesto Trenčín 
Mierové námestie č.2, 911 64 Trenčín 
Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta 
032/6504 111 
Dexia Banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín 
0600536001/5600 
OO 312 037 
2021079995 

Karate klub Europa Trenčín 
Hodžova č.9, 911 01 Trenčín 
predsedom Mariánom Dovinom, Ing. 
37913620 

Článok II 
Ukončenie zmluvy 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.11.2010 Zmluvu o poskytnutí dotácie (ďalej len "Zmluva") 
predmetom ktorej bolo poskytnutie dotácie Zmluvnou stranou 1 Zmluvnej strane 2 vo výške 765,-€ 
a to do 15 dní odo dňa podpísania Zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. 

Vzhľadom k nepriaznivej finančnej situácii Zmluvnej strany 1 nebola predmetná dotácia 
Zmluvnej strane 2 do dnešného dňa uhradená a Zmluvná strana 2 ani netrvá na vyplatení dotácie. Preto 
sa zmluvné strany dohodli na ukončení Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej dňa 11.11.2010. 

Vyššie uvedená Zmluva sa na základe vzájomnej dohody končí dňom nadobudnutia 
účinnosti tejto Dohody a to bez jej nahradenia novými záväzkami. 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

l . Táto dohoda je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvná strana 1 prevezme tri 
rovnopisy a zmluvná strana 2 jeden rovnopis. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu prečítali , porozumeli jej obsahu a právnym účinkom 
z nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju schválili a podpísali. 

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť nadobudne v zmysle § 47a ods. Izákona č . 4011 964Zb. Občianskeho zákonníka 
v platnom znení dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. 

V Trenčíne dňa i!. .~. : .. P.~:.~!..1. V Trenčíne dňa ... !.~.:.!.:.!-!?4.1 .. 
Karate klub Europa 

- 'ižova 9 
podpis anonymi:!ovallý l Trenčln 

Ing. Marián Dovina 
predseda 


