
DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV SPOLURIEŠITEĽSKEJ

ORGANIZÁCIINA RIEŠENIE ÚLOHY Č. APVV-19-0461

1. Nositel‘ úlohy: Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava

IČO: 50976044
štatutámyzástupca: RNDr. Eva Majková, DrSc.
zodpovedný riešitel‘: Ing. Jaroslav Sedláček, PhD.
Bankové spoj enie: Státna pokiadnica
Císlo účtu: SK67 8180 0000 0070 0061 3423
V ďalšom texte aj „organizácia zodpovedného riešiteľa“ alebo „zmluvná strana“

a

2. Spoluriešitel‘ská organizácia: Ústav anorganickej chémieSAV
Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava

IČO: 00586919
štatutámy zástupca: doc. Ing. Jaroslav Boča, DrSc.
osoba zodp. za riešenie projektu: doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
Bankové spojenie: Státna pokiadnica
Císlo účtu v tvare IBAN: SK668 180 0000 0070 0061 9067
V ďalšom texte aj „spoluriešiteľská organizácia“ alebo „zmluvná strana“

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Dňa 7.8.2020 bola medzi organizáciou zodpovedného riešitel‘a a spoluriešitel‘skou organizáciou
uzatvorená Zmluva o spolupráci a o podmienkach poskytnutiaúčelových prostriedkov na riešenie
úlohy č. APVV-19-0461, d‘alej len „Zmluva“.

„.
PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančných
prostriedkov spoluriešitel‘skej organizácii v zmysle článku II. Zmluvy, špecifikovanej v článku I.
tohto dodatku uzatvoreného medzi organizáciou zodpovedného riešitel‘a
a spoluriešitel‘skouorganizáciou.

2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s článkom II. Zmluvy na poskytnutí finančných prostriedkov
na rozpočtový rok 2021 pre spoluriešitel‘skú organizáciu vo výške 6 392,- EIJR.Táto suma bude
spoluriešitel‘skej organizácii poukázaná do 10 dní po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že organizácia zodpovedného riešitel‘a poskytne finančné prostriedky
na účet spoluriešitel‘skej organizácie číslo: SK668180 0000 0070 00619067.
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„.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

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

2. Tento dodatok nadobúda platnost‘ dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi
zmluvnými stranami.

3. Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle ~ 47a zákona č.4011964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim Po dni zverejnenia v zmysle článku VI. odseku 4
Zmluvy.

4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží po jednom.

Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne a
vážne podpisujú.

Podpisy zmluvných strán:

Centrum pre využitie pokročilýCh materiálOv
Slovenskel akadémie vied

DúbravSká cesta 580719
845 11 BratiSlava

tÓO: 55976044

%~ T. ≥o~ť . 1 ~. MÁJ 2021
V Bratislave, dna V Bratislave, dna

~

RNDr. Eva Majková, DrSc. doc. Ing. ‘ ~slav Boča, DrSc.
riaditel‘ka CEMEA SAV nadit;‘ ‘ACH SAV

eci~
~ovm.1~rčj ~k~d~nk~ ~u
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