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DOHODA č . .• t.t?.llÍ.116-S„ 

o účasti v projekte 

s názvom 

„Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" 

uzatvorená podľa ustanovenia § 51 zákona č. 4011 964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj ako „Dohoda") 

Účastníci dohody 

Prijíma tel': Trenčiansky samosprávny kraj 

IČO: 36126624 

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 OJ Trenčín 

V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Baška, predseda 

a 

Účastník projektu: 
Meno, priezvisko, titul: 
Ján Slaniniak 

Dátum narodenia: 

Adresa trvalého bydliska (vrátane PSČ): 

Adresa prechodného bydliska (vrátane PSČ): 

Telefón: 

E-mail: 

IBAN: 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
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13. Prijímateľa a jeho zodpovednú osobu v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov 
môže Účastník projektu vo veciach týkajúcich sa spracúvania jeho osobných údajov 
Prijímateľom alebo uplatňovania práv dotknutej osoby kontaktovať nasledovne: 
a) písomne, zaslaním žiadosti na adresu Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 

7282/20A, 911 01 Trenčín alebo prostredníctvom podateľne, 
b) elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy osobneudaje@tsk.sk, 
c) telefonicky, na telefónnom čísle 032 65 55 233, 
d) ústne, na adrese sídla Prijímateľa: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 

7282/20A, 911 01 Trenčín, o čom bude Prijímateľom spísaný písomný záznam, 
ktorého kópia bude Účastníkovi projektu predložená. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 
pričom Prijímateľ si ponechá 3 vyhotovenia a Účastník projektu 1 vyhotovenie. 

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu Účastníkmi Dohody a nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 13 zákona č. 21112000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

3. Zmeny v tejto Dohode možno vykonať len na základe písomného návrhu jedného z 
Účastníkov Dohody písomným dodatkom k tejto Dohode, podpísaným oboma 
Účastníkmi Dohody. 

4. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto Dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, ktoré majú vzťah k 
záväzkom Účastníkov Dohody. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev 
a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. 

5. Táto Dohoda nezakladá právny vzťah zakladajúci zamestnanie, ktorý bude predmetom 
osobitnej dohody medzi dotknutými zmluvnými stranami právneho vzťahu 

zakladajúceho zamestnanie. 

6. Účastníci Dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto Dohodu podpísať, prečítali si ju, jej 
obsahu porozumeli a súhlasia s ním, neuzavreli ju v tiesni ani za inak nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú. 

V Trenčíne, dňa 
Za Prijímateľa: 

·· ····· ···· ·· · ··· · ····?········~·········· 
štatutárny org · Pri 1mateľa 
alebo ním pov ~ zamestnanec 

V Novákoch, dňa 
Za Účastníka projektu: 
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