
 

DODATOK č.G 
k ZMLUVE o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov 

na riešenie úlohy č. APVV-0194-10 v znení jej platných dodatkov 

1. Riešiteľská organizácia : 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Šafárikovo nám.č.6, 818 06 Bratislava 
IČO: 00397865 
DIČ: 2020845332 
štatutárny zástupca: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK 

Fakulta: 
Prírodovedecká fakulta UK 
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0024 1623 
Zastúpená: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. , dekan PRIF UK 
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD. 
V ďalšom texte aj "príjemca" alebo "zmluvná strana" 

2. Spoluriešiteľská organizácia : 
Geofyzikálny ústav SAV 
Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava 
IČO: 586935 

DIČ: 2020894986 
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0000 6236 
Štatutárny zástupca: RNDr. Ladislav Brimich, CSc. 
osoba zodpovedná za riešenie projektu: RNDr. Peter Vajda, PhD. 
V ďalšom texte aj "spolupríjemca" alebo "zmluvná strana" 

l. 
Úvodné ustanovenie 

1. Dňa 23.5.2011 uzavreli spolupríjemca a príjemca Zmluvu o podmienkach poskytnutia 
účelových prostriedkov na riešenie úlohy APW č.APW-0194-10 ďalej len "Zmluvu". 

ll. 
Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto dodatku je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí 
druhej časti finančných prostriedkov spolupríjemcovi v zmysle článku ll odsek 2 a 3 
Zmluvy špecifikovanej v článku 1. tohto dodatku uzatvoreného medzi príjemcom 
a spolupríjemcom. 

2. Pod druhou časťou finančných prostriedkov sa rozumie poskytnutie finančných 

prostriedkov spolupríjemcovi prostredníctvom tohto dodatku po obdržaní druhej časti 

finančných prostriedkov na rok 2014 zo strany APW. 
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111. 
Realizácia druhej časti finančných prostriedkov 

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s článkom ll. bod 2 na poskytnutí druhej čiastky 

finančných prostriedkov na ro~počtový rok 2014nasledovne: 

druhá časť finančných prostriedkov na bežné výdavky v celkovej výške 3 695,50 Eur 

(slovom .tritisícšesťstodeväťdesiatpäť eur a päťdesiat eurocentov"). 

2. Zmluvné strany sa dohodli . že príjemca poskytne finančné prostriedky na účet 

spolupríjemcu SK49 8180 0070 0000 6236. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní projektu podl'a aktualizovaného rozpočtu na rok 

2014, ktorý bol schválený agentúrou APW. 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok v znení 

tohto dodatku. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnocenných exemplároch, po dvoch pre každú 

zmluvnú stranu. 

3. Obidve zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého obsahu tohto dodatku v jeho 

úplnom znení v Centrálnom registri zmlúv, a to v zmysle zákona č . 546/2010 Z.z., ktorým 

sa doplňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony. 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvoma 

zmluvnými stranami. 

5. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv. 
Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali . porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho 

slobodne a vážne podpisujú. 

Podpisy a pečiatky zmluvných strán: 

- ," . . lg, ~. ,u//f' 
v Brattslave dna ............ ...... ......... ... .. 

. · . ,. ,. , 

štatutárny zástupca spolupríjemcu v Bratislave dňa 
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