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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spoluJinancovaný zo zdrojov EÚ 

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania 
č.IU/KNPP/2015/012 

(ďalej len zmluva) 

uzat vorená pod ra ustanovení § 51 Občia nskeho zákonníka medzi: 

Poskytovater: 
Názov: IUVENTA - Slovenský inšti t út mládeže 
Sídlo : Karloveská 64, 842 58 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Mgr. Rastislav Pavlík, generá lny riad i teľ 

IČO : 00157660 
DiČ : 2020798637 
IČ OPH- SK2020798637 
Bankové spojenie ; Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN) : SK4381800000007000123811 
K3181800000007000148568 

( ďalej len " Poskytovatel"') 

a 

Prijímateľ: 

Názov: Krajská hve zdáre ň v Žiline 

Sídlo: Horný val č. 20, 012 42 Žilina 

Štatutárny zástupca : RNDr. Ján M äsiar 

IČO: 36145084 

DiČ : 2021445184 

IČ DPH: 
Bankové spojenie: Štá tna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN) : SK70 8180 0000 0070 00481643 

(ďalej len "Prijímateľ") 

ktorá nadobudla účinnosť dňa .6'~. S, 2015 

Týmto Dodatkom č. 1 sa menia člán ky a body Zmluvy nasledovne : 
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Článok IX. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

Bod IV. TRVANIE ZM LUVY sa predlžuje do 31 .10.2015. 

Záverečné ustanovenie 

1. 	 Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom Č . 1 zostávajú 

v platnom pôvodnom znení. 


2. 	 Dodatok Č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, pr ičom pri jímater služby 

dostane jeden rovnopis a dva rovnopisy sú určené pre poskytovatera. 


V Žiline , d ňa 17.7.2015 V 	 , d ň a 31. V·J01J 
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