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Euro Dotácie, a. s.
Na Scfranici 12RO/R, () 1() () 1 Zilina
lng. Peter Sládek, predseda predstavenstva
l ng. Slavomír S"at'ia, riaditel' príprav)' projek rov
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Okresné súd /.ilina, odel. Sa, vlozka 10634/L
ďalej len .,1\ Iandatar'
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Zmlu\'né stranv sa v tomto Dodatku k Mandárncj zmluve. uzatvorenej zo dúa 1KII ,2()()9 dohodli na
zmene tejto zt11ILl\'~'" uvedených článkoch a bodoch nasledovne :
1.

Článok J. Zi\rJ.L·" ľ-: STR.' ly, a t o konkrétne:
1.1 sídlo poskytovateľa: 'a S('ťranici 12RO/8, (II() 01 Zilina
1.2 zmena šrarutára: ~Iinhla\' \1Jn;Írcik

(~lát1ok III.
(),IT-/ni; ('.IT I\'()! 1;\/



1. Ostatné ll, ranovcnia '\landátncj zmluvv zo dna 18.11.2009. ktoré nie ~11rvmro dodatkom dotknute sa
nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
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1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č.
5-16/2010 Z. z ..

2. Dodatok je vyhotovený v -1rovnopisoch, '/ ktorých mandant obdrží :2 vvhotovcnia a mandatár obdrzi
:2vvhorovcnia.

3. Dodatok tvori ncoddelircľnú súčasr' Mandátne] zrnluvv zo dlla 18.11.:2()()9
4. Zmluyné strany prehlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak

súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
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