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DoDATox č. n

K ZMLIIVE o PoSKYTIIUTÍ FINAI\čNÝcH PRosTRIEDKov
IvIIMSTERSTvA ZDRAvoTNÍCTvA sLovENsKEJ REPUBLI|{Y Zo oŇa

18. 09. 2008 č. 2007/03.RIIVZBB.0| MEDZI ZMLU\NÝMI STRANAMI
v znení Dodatku č.| zo dňa 15. 12.2008,Dodatku č.2 zo dřta27.5. 2009

a Dodatku č.3 zo dňa 7. 12.2010

Zm|uvné strany

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republilry

Y

Sídlo:
Štatutárny orgán:
rčo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len,,poskytovateť..)

a

Názov:

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

Limbová uI. č,2,832 57 Bratislava
MUDr. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva SR
165 565
Štátna pokladnica
70001501 15/8180

Regionálny úrad verejného zďravotnictva so sídlom
v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici |,975 56 Banská Bystrica
MUDr. Eleonóra Fabianová. PhD.. riaditeťka nÚvz
606979
Štátna pokladnica
7000329377/8180

osoba zodpovedná za riešenie projektu v mene príjemcu:

MUDr. Cyrill{ement, CSc., vedúci odboru lekarskej mikrobiológie
meno zodpovedného riešiteť a, názov jeho pracovn ého zaradenia

(ďalej len',príjemca..)

11zatvžfiaj:ú tento dodatok č. 4, podl'a čl. IV. ods. 4 a ěl. XI. ods. 4 Zm|wy o poskýnutí
finančných prostriedkov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 18. 09. 2008
č,. 2OO7103-RUVZBB-01 v znení Dodatku č' I zo dňa 15. 12. 2008, Dodatku č. 2 zo dřra
27 . 5,2009 aDodatku č. 3 zo dřn7 ' 12.2OIO (ďalej len ,,zmluva..) ktorá sa dopÍňa takto:

1' Včl. )(t' vods. 7 zm|llvy sazaPriIohu č. 5 _ Rozpočet projektu na rok 2009, vkladajú
prílohy ě.6 a7,ktoré zneju:



-6 - List pos$rtovatel'a pre príjemcu zo dř:a 18. 08. 201l o ýške pridelených nevyhnutných'
finančných prospiedkov na udržanie riešenia projektu...
7. Rozpočet projektu qa rok 20|0.*

2. Tento dodatok č. 4 je neoddelitel'nou súčasťou zrrrluvy a vyhotovuje sa v troch
rovnopisoch, po jednom pre príjemcu a po dvoch pre poskytovateťa.

3. Tento dodatok č. 4 k zmluve nadobúda plabroď dňom jeho podpísania obidvomi
zrnluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom
registi zrrrlúv.

4. ostatrré ustanovenia zrrrluvy sa nemenia a ostívajú v platnosti.

V Bratislave, dňa 4q. /0. l0// V Banskej Bystrici, dř," :!.a,.!!'H1.

ová" PhD.
ZBB

. Ivan l.ftliaÍik

vojtekova
Obdélník


