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DODATOK č. 2 

k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0389 
v znení jej platných dodatkov 

Názov: Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

Sídlo: Mýtna 23, 811 07 Bratislava 

IČO: 30797764 

DIČ: 2022132563 

Štatutárny zástupca: JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ agentúry 

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“) 

a 

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave 

Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 814 99  Bratislava 

IČO: 

DIČ: 

00397865 

Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor 

V zastúpení: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan Filozofickej fakulty  

Osoba zodpovedná za 

riešenie projektu: 

doc. Mgr. Erik Láštic, PhD. 

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“) 

za nasledovných zmluvných podmienok: 

 

I. Úvodné ustanovenie 

1. Dňa 12.10.2017 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva 

o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0389 na riešenie projektu pod názvom „Politika 

osobných údajov: transparentnosť, zúčtovateľnosť a legitimita v digitálnej ére“ v znení jej 

platných dodatkov, ďalej len „Zmluva“. 

II. Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto dodatku č. 2 (ďalej aj ako „dodatok“) je zmena lehoty na riešenie 

projektu  uvedená v článku II. odsek 6 Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku. 

Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom a príjemcom je aj úprava 

práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami. 

2. V súlade s § 27a ods. 1 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na 

zmene lehoty na riešenie projektu č. APVV-16-0389, a to do dňa 31.12.2021. 
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III. 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 obidvomi  

zmluvnými stranami. 

3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle 

§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých každá zo 

zmluvných strán obdrží po jednom. 

5. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu 

s ním ho slobodne a vážne podpisujú. 

 

 

V Bratislave dňa ....................... 

  

 

V ....................... dňa ........................ 

 

 

 

 

 

  

  JUDr. Stanislav Mydlo  prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  

riaditeľ 

Agentúry na podporu výskumu a vývoja 
 rektor 

Univerzity Komenského v Bratislave 
 

 

 

 

 

  

   

   
 


