
DODATOK č. 4 
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. Z2711023006501 

(ďalej len "Dodatok") 

Zmluvné strany: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Sídlo: Špitálska 4-6, 81643 Bratislava 
IČO: OO 681 156 
v jeho mene: RNDr. Jozef Mihál, podpredseda vlády a minister PSVR SR 

v zastúpení: 

Sociálna implementačná agentúra 

ako Sprostredkovatel'ský orgán pod Riadiacim orgánom 

Sídlo: 
IČO: 

Špitálska 6, 813 65 Bratislava 
31 819 648 

v jej mene: Mgr. Vojtech Kišš, generálny riaditel' 

(ďalej len "Poskytovateln,) 

a 

Mesto Trenčín 

Sídlo: 
ŕčo: 
v jeho mene: 

Zapísaný v: 
Miesto realizácie projektu: 

(ďalej len "Prijímatein,) 

'.' . 

Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 
00312037 
Ing. Branislav Celler 

Štatistický register organizácií 
Banskobystrický samosprávny kraj 
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Článok 1 
Predmet dodatku 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. Z2711023006501 uzavretá medzi 

Poskytovatel'om a Prijímatel'om dňa 12.03.2009 v znení dodatku Č. 3 (ďalej len "Zmluva") sa 

týmto Dodatkom v súlade s čl. 8 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve upravuje 

nasledovne: 

1. Príloha Č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP - Podpisové vzory sa nahrádza novou prílohou Č. 3 
tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto dodatku. 

2. Článok 1.2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: 

Prijímateľ 

názov 

sídlo 

zapísaný v 

konajúci 

IČO 

DIČ 

banka 

Mesto Trenčín 

Mierové námestie 2, 911 64 Trenč ín 

Slovenská republika 

Štatistický register organizácií 

Mgr. Richard Rybníček 

00312037 

2021079995 

Dexia banka Slovensko a.s. 

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky 

zálohové platby: ± a) 

b) 

predfinancovanie : ~ a) 

b) 

refu ndácia: 3 

(ďalej len "Prijímatel") 

lAk sa nehodi, preč i arknite 

2 Ak sa nehodi, preč i arkn ite 
3 Ak sa neho di, preč i arknite 

a) 0600538015/5600 
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Článok 2 
Ostatné ustanovenia 

(1) Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán upravené Zmluvou, ktoré nie sú týmto 
Dodatkom dotknuté, zostávajú aj naďalej platné a úči nné v ich pôvodnom znení. 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

(1) Tento Dodatok je neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy. 

(2) Ak akékol'vek ustanovenie tohto Dodatku bude neplatné alebo neúčinné, zostávajúce 

ustanovenia tohto Dodatku budú naďalej platné a záväzné. Nadpisy jednotlivých článkov 

Zmluvy majú iba informatívnu povahu. 

(3) Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Prijímatel' a tri 

rovnopisy obd rží Poskytovatel'. 

(4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

(5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 

a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 

jasné, určité a zrozumitel'né, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku 

a na znak súhlasu ho podpísali. 

V Bratislave, dňa "" .f(, ~f.:. " .@..{/" 

p0dpis anonym iZOVan)l 

... . ..... .. ~.r;r. .. ... ..... . . 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
zast. Sociálna implementačná agentúra 

Mgr. Vojtech Kišš 
generálny riaditel' 

Prílohy: 
3. Podpisový vzor 

V Trenčíne, dňa ".1~; .qf. ·.!.OM 

- -, 
I 

p podpis anonymizo\fan\' -
······· ·· ·· ····· ··t .. ·· ··· ···· ······· 

Štatutárny zástupca 
Mesto Trenčín 

~~OT~~~~ 

~~.~ ~\ 
I J 

I 

-1-
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Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (prispôsobiť podľa počtu oprávnených osôb spolu 
s predložením Splnomocnenia ak relevantné) 

PODPISOVÝ VZOR 

Mesto Trenčín 

Prijímateľ 

názov 

sídlo 

zapísaný v 
konajúci 

IČO 

Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček 

00312037 

Kód projektu /ITMSI: 27110230065 

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa 

Štatutárny orgán 

Priezvisko: Rybníček 

Meno: Richard 

Titul: Mgr. 

Funkcia: primátor 

Dátum narodenia: -
Trvale bytom: 

.-

Trenčín, 

Miesto pre podpis: 

~ p0dpis anonymizovan)' 

/' .r- -
/ / 

Splnomocnený zástupca 

Priezvisko: 

Meno: 

Titul: 

Funkcia: 

Dátum narodenia: 

Trvale bytom: 

Miesto pre podpis: 

----..... 
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