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DODATOK č. 02 

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2714013017701  

 (ďalej len „Dodatok“) 

 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

Sídlo:   Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava 

IČO:  00 681 156 

v jeho mene: RNDr. Jozef Mihál, minister  

 

v zastúpení: 

 

Sociálna implementačná agentúra 

ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom 

 

Sídlo:      Špitálska 6, 813 65 Bratislava 

IČO:  31 819 648 

v jej mene:   Mgr. Vojtech Kišš, generálny riaditeľ  

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 

a 

 

 

Meno/názov prijímateľa   Za emancipáciu a integráciu Rómov  

       

Sídlo:      Jiráskova 8, 851 01  Bratislava-Petržálka   

IČO:       31798314 

v jeho mene:    Mgr. Soňa Samková  

Zapísaný v:    registri MV SR VVS/1-900/90-14979 

            

Miesto realizácie projektu:   Banskobystrický samosprávny kraj 

     Košický samosprávny kraj  

 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 
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Článok 1 

Predmet dodatku 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2714013017701 uzavretá medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom dňa 20.09.2010 v znení dodatku č. 01 (ďalej len „Zmluva“) sa 

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

nasledovne: 

1. Príloha č. 2 časť Predmet podpory NFP a Rozpočet projektu k Zmluve sa nahrádza novou 

prílohou č. 2 časťou Predmet podpory NFP a časť Rozpočet projektu tak, ako je 

uvedené v Prílohe k tomuto dodatku. 

  

Článok 2 

Ostatné ustanovenia 

(1) Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán upravené Zmluvou, ktoré nie sú týmto   

Dodatkom dotknuté, zostávajú aj  naďalej platné a účinné v ich pôvodnom znení. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

(2) Ak akékoľvek 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 Prijímateľ a tri 

rovnopisy obdrží Poskytovateľ. 

 

(4)  Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom doručenia prijatého návrhu na jeho uzavretie Prijímateľom Poskytovateľovi.  

 

(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 zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku 

a na znak súhlasu ho podpísali.  

 

V Bratislave, dňa ............................             V Bratislave, dňa ................ 

 
 
 

................................ 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

zast. Sociálna implementačná agentúra 
Mgr. Vojtech Kišš 
generálny riaditeľ 

 
 

...................................... 
Mgr. Soňa Samková 

štatutárny orgán 
Za emancipáciu a integráciu Rómov 

 

 

Prílohy:  

2. Predmet podpory NFP 

4. Rozpočet projektu  
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Deň doručenia prijatého návrhu na uzavretie tohto Dodatku Prijímateľom Poskytovateľovi:  

_____________  

 


