
Dodatok č. 1 
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  

číslo zmluvy: 394/OKMPESF/2012/NP Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce 

v rámci SR bez BSK/VT 
 (ďalej len „Zmluva“) 

 

 

medzi: 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1      Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

sídlo:  Špitálska 8, 812 67  Bratislava,  

štatutárny zástupca: Ing. Marián Valentovič, generálny riaditeľ  

IČO:  30 794 536 

(ďalej len „ústredie“)   

   

 

1.2  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 

sídlo:                           Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou  

štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Lukič, riaditeľ úradu  

IČO:   37 937 766 

 (ďalej len „úrad“) 

 

 

 

2. PREDMET DODATKU 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č.1 sa dopĺňajú a  menia časti Zmluvy 

nasledovne: 

 

2.1. V Čl. II. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY  sa text v bode 4. nahrádza nasledujúcim textom: 

 

Úrad sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v 

tejto zmluve, so všetkými dokumentmi, na ktoré zmluva odkazuje a s platnými a účinnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej 

únie. Úrad sa zaväzuje aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne 

ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.09.2015. 

 

2.2.  V Čl. III. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP sa text v bode 3. nahrádza nasledujúcim textom: 

 

Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od 01.10.2012 do 30.09.2015. Oprávnené 

výdavky sú tie, ktorých náklady vznikli v období realizácie aktivít Projektu. 

 

2.3. Prílohy Zmluvy sa menia v súlade s Dodatkom č. 1 k  Zmluve o poskytnutí NFP, číslo 

zmluvy Z2711013002801, uzavretej medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

(ďalej len „MPSVR SR“) a ústredím, ktorý bol zverejnený dňa 16.01.2013 na stránke 

www.crz.gov.sk a v súlade s Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, číslo zmluvy 

Z2711013002801, uzavretej medzi MPSVR SR a ústredím, ktorý bol zverejnený dňa 25.03.2013 

na stránke www.crz.gov.sk. 

 

 



2 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1.   Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  

3.2.   Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 origináloch, pričom úrad obdrží 1 originál a  3 originály  

         obdrží ústredie.                

3.3.   Tento  dodatok  nadobúda  platnosť  dňom  jeho  podpísania oboma zmluvnými stranami 

     a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

3.4.   Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom ostávajú nezmenené  

         a naďalej v platnosti. 

3.5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 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:     Vo Vranove nad Topľou, dňa: 

Za ústredie:      Za úrad: 

 

 

.......................................    ............................................ 

Ing. Marián Valentovič    Ing. Ľubomír Lukič 

generálny riaditeľ     riaditeľ úradu 


