
DOHODA k zmluvnému vzťahu založenému Zmluvou o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. : 049/2012-IZ-S.ON 

TÁTO dohoda je uzavretá medzi: 

1. Poskytovateľ 

názov 
sídlo 

IČO 
DIČ 
konajúci 

v zastúpení 
názov 
sídlo 

IČO 
DIČ 
konajúci 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Špitálska 4,6,8,81643 Bratislava 
Slovenská republika 
00681156 
2020796338 
JUDr. Ján Richter 
minister 

Fond sociálneho rozvoja 
Špitálska 6,81455 Bratislava 
Slovenská republika 
30854687 
2021846299 
doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD. 
generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia zo dňa 22.02.2012 

(ďalej len "Poskytovatel"') 

2. Prijímateľ 

názov 
sídlo 

zapísaný v 
konajúci 
IČO 
DIČ 

(ďalej len "Prijímatel"') 

Mesto Zlaté Moravce 
1. Mája 2,95301 Zlaté Moravce 
Slovenská republika 

Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 
00308676 
2021058787 

2. PREDMET A ÚČEL DOHODY 

Predmetom tejto Dohody je úprava zmluvného vzťahu medzi Prijímateľom a Poskytovateľom 
za účelom zvýšenia prehľadnosti a zrozumiteľnosti práv a povinností zmluvných strán zo 



zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č . 

049/20l2-IZ-5.0N (ďalej len "Zmluva o NFP"). 

3. ÚPRAVA ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

Zmluvné strany sa touto Dohodou dohodli, že právne vzťahy založené Zmluvou o NFP sa odo 
dňa účinnosti tejto Dohody spravujú znením Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku zverejneným dňa 18.02.2013 na webovej stránke Poskytovateľa. 

4. PRECHODNÉ A ZÁ VEREČNE USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vznik právnych vzťahov vzniknutých pred nadobudnutím 
účinnosti tejto Dohody a nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tejto 
Dohody sa posudzujú podľa doterajšieho znenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv v súlade so zákonom Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len 
"Občiansky zákonník"). 

3. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis dostane 
Prijímateľ a tri rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať 
podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. 

4. Táto Dohoda je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o NFP. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu riadne a dôkladne prečítali, porozumeli jej 
obsahu a sú im známe jej právne následky. Táto Dohoda zrozumiteľným a jednoznačným 
spôsobom, nevzbudzujúcim pochybnosti o úmysle zmluvných strán, vyjadruje ich 
slobodnú a vážnu vôľu, prostú akýchkoľvek omylov, súhlasia s jej obsahom, čo 

potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

6. Prijímateľ je povinný zverejniť Dohodu na svojom webovom sídle alebo v obchodnom 
vestníku. 

V Bratislave, dňa 1 5 -94- Z013 

doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD. 
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V Zlatých Moravciach, dňa 
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