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DoDATox č. s

K ZMLIIVE o PoSKYTNUTÍ F.INANčNýCH PRosTRIEDKov
MII\IsTERsTvA ZDRAvoTNÍcTvA sLovENsKEJ REPI]BLII{Y Zo DŇA

18. 09. 2008 č. 2007/17.RWZBB.02 I.4IEjDZIZMLIIVI\úMI STRANAMI
v znení Dodatku č,. I zo dňa 15. 12. 2008, Dodatku č,. 2 zo dřn 27 . 5. 2009,

Dodatku č.3zodňa22.9.2009 aDodatku č,.4zo dňa7. |2.20|0

Zmluvné strany

Ministersfvo zdravotníctva Slovenskej republilry
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Ičo:
Bankové spojenie:
Čísto účtu:
(ďalej len,,poskytovateť..)

a

Názov:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
tčo:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

Limbová u|. ě'2,832 57 Bratislava
MUDr' Ivan Uhliarik. minister zdravotníctva SR
165 s6s
Štátna pokladnica
70001s01 15/8180

Regionálny úrad verejného zdtavotníctlla so sídlom
v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnicí I,975 56 Banská Bystrica
MUDr. Eleonóra Fabiiínová, PhD., riaditel]ka nÚvz
606979
Štátna pokladnica
70003293769/8 1 80

osoba zodpovedná za riešenie projekfu v mene príjemcu:

MUDr. Eleonóra Fabiránová PhD.
meno zodpovedného riešiteť a, názov jeho pracovného zaradenia

(ďalej len,,príjemcď.)

vzatváraji tento dodatok č. 5, podl'a čl. IV. ods. 4 a čl. XI. ods. 4 Zm|uvy o poskytnutí
finančných prostriedkov Ministerstya zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 18. 09. 2008
č,, 2OO71|7-RUVZBB-02 v zneti Dodatku č. I zo dňa 15. |2. 2008, Dodatku č. 2 zo dřn
27, 5. 2009, Dodatku č. 3 zo dřla 22' 9. 2009 a Dodatku č. 4 zo dř,a 7. 12. 2010 (ďalej len

,,zmluvď.) ktorá sa dopíňa takto:

l. Včl. {I. vods. 7 zm|uvy sa za Prílohu č. 5 - Rozpočet projektu na rok 2009' vkladajú
prílohy ě.6 a7,ktoré znejú:



,,6 - List poskytovateťa pre príjemcu zo dňa l8. 08. 20l1 o ýške pridelených nevyhnutrrýcf;
finančných proshiedkov na udržanie riešenia projektu...
7 - Rozpoěet projektu na rok 2o|O*.

2. Tento dodatok č. 5 je neoddelitel'nou súěasťou arrluvy a vyhotovuje sa v troch
rovnopisoch, po jednom pre príjemcu a po dvoch pre poskytovateťa.

3. Tento dodatok č. 5 k zmluve nadobúda platrrosť dňom jeho podpísania obidvomi
zrnluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centriílnom
registri zmlúv.

4. ostatné ustanovenia zrrrluvy sa nemenia a ostávajú v platrosti.

V Bratislave. dňa /1 . , f l . /04/ V Banskej Bystrici, dňa
rlO-4o.za,tt

. Ivan I']h]iaÍik
minister zdravotríctva

poskytovateť príjemca

vojtekova
Obdélník


