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DODATOK Č. 2012/0157-1

K ZMLUVE O POSKYTNUTí FINANČNÉHO PRíSPEVKU

uzatvorenej medzi

1.1. Správcom
názov: Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, Slovenská republika
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
konajúci: Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu a kód banky
refundácie: 7000208989/8180
IBAN: SK10 8180 0000 0070 0020 8989

(ďalej len "Správca ")

1.2. Príjemcom (Žiadatel'om)
názov: Žilinský samosprávny kraj
sídlo: Komenského 48, Žilina, 010 01, Slovenská republika
konajúci: Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK
IČO: 37808427
DIČ: 2021626695
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
refundácie: 7000503697/8180
IBAN: SK95 81800000007000503697

(ďalej len "Príjemca ").

Na základe Žiadosti o zmenu, ktorou Príjemca žiada o akceptáci u zmeny banky a čísla účtu,
sa zmluvné strany dohodli na Dodatku Č. 2012/0157-1 (ďalej len Dodatok), ktorým sa menia nasledovné
ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (ďalej len "Zmluva"):



Článok 1

1. V Zmluve sa ruší pôvodné číslo účtu vedeného v Prima banke Slovensko, a.s. - Č. účtu:
0360361117/5600 a nahrádza sa novým číslom účtu vedeným v Štátnej pokladnici, Č. účtu:
7000503697/8180, v tvare IBAN: SK9581800000007000503697.

Článok 2

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú
naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok 3

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podl'a platnej právnej úpravy od 1.1.2011
v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto
dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu dodatku nedošlo zo
zákona.

2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Príjemca 1 rovnopis a
3 rovnopisy dostane Správca.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim 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.
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Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

Za Príjemcu v ..?~'-::!.":-!..r.. , dňa .1.t:P..:.?'?1.'t .

POdPiS:.~ .

Ing. Juraj Blanár
predseda ŽSK
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