
 

DODATOK č. 2 

k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov 

na riešenie úlohy č. APVV-0662-12 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo nám. 6 
818 06 Bratislava 
IČO: 397 865 
DIČ: 2020845332 
štatutárny zástupca: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., 

rektor Univerzity Kom2nského v Bratislave 

v zastúpení: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., 

dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 

osoba zodpovedná za riešenie projektu: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., 

vysokoškolský učitel'- docent 
(ďalej len "príjemca" alebo "zmluvná strana") 

a 

Geofyzikálny ústav SAV 

Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava 

IČO: 586 935 
DIČ: 2020894986 
štatutárny zástupca RNDr. Ladislav Brimich, CSc., riaditel' ústavu; 

osoba zodpovedná za riešenie projektu: Mgr. Fridrich Valach, PhD., vedúci oddelenia 

(ďalej len "spolupríjemca" alebo "zmluvná strana") 

uzatvárajú tento dodatok za nasledovných zmluvných 

podmienok: 

Článok l 
Úvodné ustanovenie 

Dňa 04 i 1.2013 bola medzi príjemcom a spolupríjemcom uzatvorená Zmluva 

o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0662-12 

pre projekt s názvom "Prejavy slnečnej aktivity v časovo-priestorových zmenách 

geomagnetického pol'a (ďalej len "Zmluva''). 

Č!ánok ll 
Predmet dodatku 

Predmetom tohto dodatku je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí 

druheJ časti finančných prostriedkov spolupríJemcovi v zmysle článku ll. odsek 4. 5 a 6 

Zmluvy Pod druhou častou finančných prostriedkov sa rozumie poskytnutie finančných 

prostriedkov spolupríJemcovi prostredníctvom tohto dodatku 

Článok 111 

Realizácia druhej časti finančných prostriedkov 

Vzh! ad ::om k tor!lU, ze poskytovatel rAPVVJ redukoval príjemcovi dr-uhú čast finančných 

prostriedkov o 22)/) zmluvné strany sa dohodli. že výška druhej časti prostriedkov pre 



spolupríjemcu bude redukovaná v rovnakom pomere. 

2. Posledná časť finančných prostriedkov bude spolupríjemcovi poskytnutá až na základe 
rozhodnutia poskytovatel'a po podpísaní dodatku medzi poskytovatel'om a príjemcom. 

3. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s článkom ll. odsek 4 Zmluvy v znení tohto dodatku na 
poskytnutí druhej časti finančných prostriedkov na rozpočtový rok 2014 nasledovne: 

druhá časť finančných prostriedkov na bežné výdavky v celkovej výške 8302,00 Eur 

(slovom "Osemtisíctristodva Eur"). 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že príjemca poskytne finančné prostriedky na účet 
spoluprijemcu č . ú. 7000006236/8180, IBAN SK49 8180 0000 0070 0000 6236. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že spolupríjemca úmerne upraví výšku nepriamych režijných 
nákladov, materiálové náklady, cestovné výdavky, náklady za služby a energie ale tak, 
aby pôvodne stanovené ciele projektu na rok 2014 boli splnené a dodržaný bol 
plánovaný harmonogram riešenia úloh. 

6. V zmysle ustanovení v ods. 5 sa zmluvné strany dohodli neupravovať pôvodné výšky 
odmien a odvodov. 

Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

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

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvoma 
zmluvnými stranami. 

3. Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle § 4 7 a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
Zmluvné strany berú na vedomie, že podl'a § 5a ods. 1 Zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciam v znení neskorších predpisov ide v prípade Zmluvy 
a jej dodatkov o povinne zverejňovaný dodatok. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu 
a jeden exemplár pre APVV. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok riadne prečítal i , porozumeli jeho obsahu a na 
znak súhlasu s ním ho slobodne podpisujú. 
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štatutárny zástupca zmluvnej strany 
spolupríjemca 
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