DOHODA
O ZRUŠENí ZMLUVY
1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Zhotovitel'

názov

Premier Consulting EU, s.r.o.

sídlo

Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno

IČO

48231 657

zapísaný

Obch. regíster Okres.súdu

v zastúpení

obchodným

zástupcom

konajúcim

Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 39159/N

na základe

plnej moci zo dňa: 6.8.2015

názov

DIAMANT SLOVAKIA

sídlo

Mostová 65, 925 07 Mostová

IČO

36785199

zast.

1.2.

EU s.r.o.

Judita Vargová
(ďalej iba ako "Zhotovitel"')

Objednávatel'
názov

Obec Malá Mača

sídlo

ul. Hlavná 12746, 92521

IČO

37842358

za st.

Ing. František Hontvári, starosta
(ďalej len ako "Objednávatel"')

Malá Mača

1.

PREDMET DOHODY O ZRUŠENí ZMLUVY

1.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že touto Dohodou o zrušení zmluvy zaniká Zmluva

Č.

JV-06032015-2

(ďalej len

"Zmluva") v celom rozsahu, a zanikajú všetky záväzky a práva zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy, vrátane
tých, ktoré existovali ku dňu podpisu tejto Dohody o zrušení zmluvy.
1.2.

Žiadna zo Zmluvných

strán nie je povinná vrátiť druhej Zmluvnej strane žiadne plnenia zo Zmluvy od druhej

Zmluvnej strany prijaté, ak boli uskutočnené.
nemá v súvislosti
zaväzuje,

so Zmluvou

že si voči druhej

Každá zo Zmluvných strán vyhlasuje, že po podpise tejto Dohody

voči druhej Zmluvnej
Zmluvnej

strane

strane žiadne

nebude

žiadne

uplatňovať.

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

V Mostovej dňa 15.12.2015
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remier Consul,ting

v.z
/

EU,

. r.o.

L .

práva ani nároky,

práva

súvisiace

pričom

so Zmluvou

sa zároveň
v budúcnosti

PLNOMOCENSTVO
Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, Komárno 945 01

Spoločnosť

IČO: 48 231 657
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, vo vložke
prostredníctvom konateľa

Č.

39159/N

Miroslava Lopatu
(ďalej len ako .Splnornocniteľ")

splnomocňuje

spoločnosť DIAMANT SLOVAKIA EU s.r.o., obchodného zástupcu Splnomocnitel'a
so sídlom 925 07 Mostová 65, IČO: 36 785 199,
konajúcu prostredníctvom konateľa: Judita Vargová
(ďalej len "Splnomocnenec"),

aby v mene Splnomocnitel'a uzatváral a podpisoval s tretími osobami zmluvy, predmetom ktorých
bude záväzok Splnomocnitel'a vyhotoviť pre tretiu osobu žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z fondov Európskej únie, príp. iné dielo súvisiace najmä s čerpaním
finančných prostriedkov
z fondov Európskej únie, vykonať verejné obstarávanie, alebo
manažment projektov tretej osoby spočívajúci najmä z vyhotovenia monitorovacích správ, žiadostí
o platbu, atď., a poskytnúť tretej osobe poradenské služby súvisiace s investičnými projektami
a projektami financovanými z fondov Európskej únie.

V Komárne, dňa 06.08.2015
Premier Consulting EU, s.r.o.
Miroslav Lopata, konateľ

Plnomocenstvo prijímam.
V Komárne, dňa 06.08.2015
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