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DODATOKč.l 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. PA 100602 
(uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 a nasledujúcich zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonnik) 

Poskytovateľ: 

ob,-hodné meno: 

Jídlo: 

v zastúpení: 
konlaktná oJoba: 

lCD: 
DIC: 
bankové spojenie: 

IBAN: 
SWIFT: 

ObdJodný regisler. 

Objednávateľ: 

názov orgamzáde: 
sídlo: 
v zaJtúpení: 
lCD: 
DIC: 
Bankové spojenie: 

Článok I 
ZMLUVNÉ STRANY 

Euro Dotácie, a. s. 
Na Šefranici 1280/8,01001 Žilina 
Ing. Peter Sládek, predseda predstavenstva 
Ing. Slavomír Švaňa, riadite!' prípravy projektov 
36438766 
2022122520 IC DPH: SK2022122520 

src6609000000000424075540 
SLSPSI<BX 

Okresný súd Žilina, odd. Sa, vložka 10634/L 

Mesto Rajec 

ďalej len "poskytova te!''' 

Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta 
321 575 
2020637102 IC DPH: ---

ďalej len "objednávate!''' 

Článok II. 
PREDMET DODATKU 

Zmluvné strany sa v tomto dodatku k Zmluve o poskytnuti služby, uzatvorenej zo dňa 15.06.2010 dohodli 
na zmene tejto zmluvy v uvedených článkoch a bodoch nasledovne: 

1. Článok L ZMLUVNÉ STRANY, a to konkrétne: 
sídlo posk-ytovateľa: Na Šefranici 1280/8,010 01 Žilina 

2 Článok IV. TERMÍN POSrcYTNUTIA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODM1ENrcY 

1. a) Pre externý projektový manažment - odo dňa obdržania oznámenia o schválení 
ŽoNFP do dátumu schválenía záverečnej žiadosti o platbu riadiacim orgánom. 
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l. bl Pre publicitu - odo dňa obdržania oznámenia o schválení ŽoNFP do dátumu 
predloženia návrhu záverečnej žiadosti o platbu objednávateľovi. 

Článok III. 
QľTATNÉ U1TANQVENfA 

l. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 15.06.2010, ktoré nie sú týmto dodaikom 
dotknuté sa nemenia a zostávajú naďale; v platnosti a účinnosti. 

Článok IV. 
ZAVEREÓ'JÉ mTANQVENfA 

l. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 
deň po zverejnení. 

2. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží l vyhotovenie a poskytovateľ 
obdrží 2 vyhotovenia. 

3. Dodatok tvori neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 15.06.2010 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodaiku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali. 

V Rajci, dňa .lJJJ.o.11 

t. ... " . 

1"--i .' . 
.......... ~.~~ .... ~:.~.~ .. 

" "<\ 
ICo: 36 438 756 
IC DPH; SK2022122520 

za poskytovatela 
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