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DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ  
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva   

 
ČÍSLO ZMLUVY: 185/2009/1.1/OPV 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 185/2009/1.1/OPV/D04 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 
1 VZP medzi zmluvnými stranami: 
 

Poskytovateľ 

názov  : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava 

   Slovenská republika 

IČO : 00164381 

DIČ : 2020798725 

konajúci : Ing. Eugen Jurzyca 

 

v zastúpení1   
názov  : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  
                              republiky pre štrukturálne fondy EÚ                        

sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava    

IČO : 31819494 

DIČ : 2022295539 

konajúci : Ing. Alexandra Drgová 

na základe splnomocnenia zo dňa 30. 11. 2007  

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

 

 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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Prijímateľ 

názov  : Obchodná akadémia 

sídlo : M. R. Štefánika 8, 963 88 Krupina, Slovenská republika    

zapísaný v : registri organizácií 

konajúci : Mgr. Ján Slosiarik 

IČO : 00632082 

DIČ : 2021609425 
 

banka : Štátna pokladnica 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:2  a)  

    b) –– 

 predfinancovanie:3 a) 

    b) 

 refundácia:4  a) –– 

    b) ––   

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

 

Článok 1 

 
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 185/2009/1.1/OPV (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu 
26110130275, v znení Dodatku č. 1 a Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 22. 9. 2010, 
uvedených v článku 2 tohto Dodatku. 
 

Článok 2 
 

 
(1) V článku 1 bod 1.2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nasledujúce údaje o Prijímateľovi  

nahrádzajú novými údajmi: 
 
Banka: Štátna pokladnica 
 
Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky 

                           zálohové platby:5    a)  
                                                 
2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
4
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

5
 Ak sa nehodí, prečiarknite 




