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DoDAToK
k Zmluve o spolupráci č. N20160127064 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca

v obciach l s kódom |TMS2014+.312041A138 zo dňa27.01,2016

číst_oDoDATKU:

N201 601 27o64D01

Článok 1.

1.1.

zMLUVNÉSTRANY

1.1.1. lmplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

názov

:

lmplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky
: Špitálska 6, 814 55 Bratislava, Slovenská republika
sídlo
30 854 687
lČo
: SK 2021846299
DlČ
konajúci : lng. Martin Ružička,generálny riaditel'
(d'alej len,,lA MPSVR SR")

1.1.2. Spolupracujúci subjekt

názov
sídlo
konajúci
lčo
DlČ
banka

.
:
:
:
:

Obec Marcelová
Nám. Slobody 1199, 946 32 Marcelová
Ervin Varga
00306550
2021046687

Všeobecná úverová banka, a. s.
lBAN): SK83 0200 0000 0000 22729142
(d'alej len,,Spolupracujúci subjekt")

čísloúčtu(vo formáte

(lA MPSVR SR a obec d'alej spolu len ,,Zmluvné strany")
uzatvárajú k Zmluve o spolupráci č. N20160127064, uzatvorenej dňa 27.01.2016 v rámci
národného projektu Terénna sociálna práca v obciach l s kódom |TMS2014+. 312041A138
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Tento pro.|ekt (kód ITMS 2014+:312040A138) sa realizuje vďaka podpore z nbropske{ffi
sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačnéhoprogramu
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§ 269 ods. 2 zákona ó. 51311991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov a v súlade s Článkom 12 ods. 12.1 Zmluvy tento Dodatok:

článok l.

PREDMET DODATKU
t. Článok5. Zmluvysa mení tak,že vodseku 5.5. sa mení bod b) početTP nasledovne:
b) počet TP, na ktorých lA MPSVR SR poskytuje finančnéprostriedky v zmysle tejto
Zmluvy 1e 2 "

2.

Článot< 10. Zmluvy
mení nasledovne:

-

Kontrola aaudit sa mení tak, že vodseku 10.1 písmeno c) sa

c) Útvar finančnej kontroly a ním poverené osoby

Článok tl.
1,

2

3.

Tento Dodatok k Zmluve je neoddelitel'nou súóast'ou Zmluvy.
Ostatné, týmto Dodatkom k Zmluve nedotknuté ustanovenia Zmluvy, vrátane jej príloh,
zostávajú v platnosti bez zmien.
Dodatok k Zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží
Spolupracujúci subjekt a dva rovnopisy lA MPSVR SR,

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok k Zmluve riadne a dókladne prečítali,
porozumeli jeho obsahu a sú im známe jeho právne následky. Tento Dodatok k Zmluve
zrozumitel'ným a jednoznačným spósobom, nevzbudzujúcim pochybnosti o úmysle
zmluvných strán, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vól'u, súhlasia s jeho obsahom, čo
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

5.

Spolupracujúci subjekt je povinný zverejnit' Dodatok k Zmluve na svojom webovom sídle
alebo v obchodnom vestníku.

i

_!a',,

Tento projekt (kód ITMS 2Ol4+:312040Al38) sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho
sociálneho fondu a Európskeho fbndu regionálneho rozvoja v rámci Operačnéhoprogramu
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Dodatok nadobúda platnost'dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnost,
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia lA MPSVR SR v súlade so zákonom
Č.21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Za lA MPSVR SR v Bratislave, dňď

1, Ůlj,

2,i-1

Za Spolupracujúci subjekt,

Podpis:

Podpis:

lng. Martin Ružička

Ervin Varga

generálny riaditel'lA MPSVR SR

starosta obce

'

dňa

? 3 -gfi-
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Tento Projekt (kód ITMS 20|4+:312O4OA|38) sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho
sociálneho Íbndu a Európskeho fondu regionálneho .o.uoju v rámci Operačnéhoprogramu
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