DODATOK

č.

l

k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu
"Mapovanie fytotoxických ozónových dávok v lesnom prostredí
Vysokých Tatier"
Dodatok vedený u riešiteľa pod číslom: 113/NLC/20 14
Dodatok vedený u spoluriešiteľa pod číslom: 625/2013

Zmluvné strany
Riešiteľ

(príjemca) :
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoba zodpovedná vo
veciach zmluvných:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Registrácia:

(ďalej

Národné lesnícke centrum
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Ing. Martin Moravčík, CSc. - generálny riaditeľ
Ing. Hana Pavlendová, PhD.

42001315
2022091027
SK 2022091027
Štátna pokladnica
7000483 972/8180
SK68 8180 0000 0070 0048 3972
Príspevková organizácia zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky pod č. 648112005-250 zo dňa
22.11.2005

len "riešitel"')
a

Spoluriešiteľ (spolupríjemca) :
Obchodné meno:
Geofyzikálny ústav SAV
Sídlo:
Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava
Štatutárny orgán:
RNDr. Ladislav Brimich, CSc., riaditeľ
Osoba zodpovedná vo Ing. Svetlana Bičárová, PhD.
veciach zmluvných:
00586935
IČO:
2020894986
DIČ:
SK 2020894986
IČ DPH:
Štátna pokladnica
Bankové spojenie:
700000623 6/8180
Číslo účtu:
IBAN:
SK68 8180 0000 0070 0000 6236
Registrácia:
Rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou Geofyzikálneho
ústavu Slovenskej akadémie vied zo dňa 30.7.2008

(ďalej

len "spoluriešitel"')

I. Úvodné ustanovenie
l. Dňa 30.10.2013 bola medzi riešiteľom a spoluriešiteľom uzatvorená Zmluva o spolupráci
pri riešení projektu "Mapovanie fytotoxických ozónových dávok v lesnom prostredí
Vysokých Tatier", ktorá je u riešiteľa vedená pod číslom 425/NLCI20 13 a u spoluriešiteľa
je vedená pod č. 62512013. Táto zmluva bola uzatvorená v súlade s čl. III. ods. 6 Zmluvy o
poskytnutí prostriedkov č. APVV-0429-12 zo dňa 30.9.2013, ktorú riešiteľ uzatvoril s
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja so sídlom v Bratislave.

II. Predmet Dodatku č. l
l.

Predmetom tohto je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí prvej časti
finančných prostriedkov spoluriešiteľovi na obdobie rozpočtového roka 2014 v súlade s čl. VL
ods. l - Poskytnutie finančných prostriedkov Zmluvy špecifikovanej v článku I.

III. Realizácia

finančných

prostriedkov

l. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s článkom VI, bod 2 zmluvy na poskytnuutí finančných
prostiedkov na rozpočtový rok 2014 v dvoch častiach nasledovne :
zmluvná strana, ktorá je riešiteľom, sa zaväzuje zaplatiť zmluvnej strane, ktorá je
spoluriešiteľom, za plnenie predmetu zmluvy zmluvnú cenu - prvú zálohovú platbu na
rok 2014 vo výške 9 923,50 € (slovom: devät'tisíc deväťsto dvadsaťtri eur a päťdesiat
centov ), vrátane DPH.
-

2.

zmluvná strana, ktorá je riešiteľom, sa zaväzuje zaplatiť zmluvnej strane, ktorá je
spoluriešiteľom, za plnenie predmetu zmluvy zmluvnú cenu - druhú zálohovú platbu na
rok 2014 vo výške 9 923,50 € (slovom: devät'tisíc deväťsto dvadsaťtri eur a päťdesiat
centov), vrátane DPH.

prostriedky podľa bodu l budú uhradené na účet spoluriešiteľa číslo účtu
700000623618180, IBAN SK49 81800000 0070 0000 6236 najneskôr do 14 dní od pripísania L
a II. zálohovej platby z APVV na účet riešiteľa, avšak najskôr v deň nadobudnutia účinnosti
tohto Dodatku č. l

Finančné

IV.

Záverečné

ustanovenie

l. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom znení nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 54612010 Z. z.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnocenných exemplároch,
preberá dva exempláre riešiteľ a dva exempláre spoluriešiteľ.
4. Zmluvné strany si dodatok riadne
slobodne a vážne podpisujú.

prečítali,

pričom

pri podpise dodatku

porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho

5. Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § Sa zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov l zákon o slobode informácií l
v znení neskorších predpisov.

6. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Bratislave, dňa:

·16 MAJ 2R14

Za spoluriešiteľa:

Vo Zvolene, dňa:

l.t . s-. <-.v i 7

Za riešiteľa:

GEOFYZIKÁl NY LJSTAV
Slovenskej akiidérniG vied
845 28 Bratislava. D1íbravs!<á <:est;;

NARODNÉ LESN(CKE CENTRUM
T. G. Masaryka 22
960, 92 Zvolen
IČO: 42 001 315
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. Ladislav Brimich, CSc.
riaditeľ

;?.

/~

Ing. Martin Moravčík, CSc.
generálny riaditeľ

