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DODATOK č. I312041R69301D01 
K ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU  

 
číslo zmluvy: I312041R69301 
názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v meste Dubnica nad Váhom 
kód projektu ITMS2014+: 312041R693 
 
uzavretý medzi 
 
Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „poskytovateľ“): 
 

názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
sídlo:  Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava 
IČO:  00 681 156 
DIČ: 2020796338 
konajúci:  JUDr. Ján Richter, minister  

v zastúpení   
názov:  Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny 
SR 
sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava 
IČO: 30 854 687 
DIČ: 2021846299 
konajúci:  Ing. Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka 
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho 
orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 11.11.2015 

 
a 
 
Prijímateľom:  
 

názov: Mesto Dubnica nad Váhom 
sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 
zapísaný v: Registri organizácii vedeného Štatistickým úradom Slovenskej       

republiky podľa osobitného predpisu, reg.č.: OVM1490 
konajúci: Mgr. Peter Wolf, štatutárny orgán 
IČO: 00317209 
DIČ:      2021339276 
 

V súlade s čl. 6 Zmluvy o  poskytnutí nenávratného finančného príspevku  sa  zmluvné strany 
dohodli, že Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa mení nasledovne: 
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I. 
 
 
1. V Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa z dôvodu zmeny 

pracovných úväzkov účastníkov projektu mení Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – 
Rozpočet projektu s podrobným komentárom. Zmena upravuje úväzky z 23 plných 
úväzkov na 24 plných úväzkov, z 2 skrátených úväzkov (4h) na 1 skrátený úväzok (4h) 
a zrušenie 1 skráteného úväzku (3,5h).  

II. 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 identických exemplároch, z ktorých 1 dostane prijímateľ 
a 2 poskytovateľ. 

3. Tento dodatok nadobúda účinnosť podľa postupu uvedeného v článku 7, bode 7.1 Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 
     

Za  Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa                                 : 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka 

 

 

 

Za Prijímateľa v ............................., dňa                                    : 

 

 

Podpis: ....................................... 

Mgr. Peter Wolf, štatutárny orgán  

 
 
Prílohy: 

 

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu s podrobným komentárom 

 




