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Dodatok  č. 1  
k Zmluve č. R-6118/2011  

 
o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov 

na riešenie úlohy č. APVV-0580-10 
 
 
uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 v nadväznosti na § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení jeho 
neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona č. 172/2005 Z. z. 
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov 
 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 

1. Nositeľ úlohy, hlavný riešiteľ: Technická univerzita vo Zvolene 
   Sídlo: ul. T. G. Masaryka 24, 960 53  Zvolen 
   Štatutárny orgán: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor 
   IČO: 00397440 
   DIČ: SK 2020474808 
   Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
   Číslo účtu: 7000240065/8180, 
   Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:   
   doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc.,  KPP LF TU vo Zvolene 
   Registrácia: zriadená zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

v znení neskorších predpisov 
 
   (ďalej len „hlavný riešiteľ“) 
 
 
2. Spoluriešiteľská organizácia:     Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 
   Sídlo: ul. Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 
   Štatutár. orgán: doc. RNDr. Jaroslava Sobocká,CSc. riaditeľka 
   IČO: 167151 
   DIČ: SK2020931231 
   Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
   Číslo účtu: 70 000 77 659/8180  
   Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: 
   RNDr. Gabriela Barančíková, CSc. 

 Registrácia: Príspevková organizácia zriadená Ministerstvom 
pôdohospodárstva, ZL č. 8214/1998-250 zo dňa 11.12.1998 

  
   (ďalej len „spoluriešiteľská organizácia“) 
 
  

I. Úvodné ustanovenie 
 
1. Dňa 02.05.2011 uzavreli Agentúra na podporu výskumu a vývoja so sídlom v Bratislave ako 

poskytovateľ finančných prostriedkov a Technická univerzita vo Zvolene ako príjemca Zmluvu 
o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0580-10. 
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2. Dňa 30.06.2011 bola medzi hlavným riešiteľom a spoluriešiteľskou organizáciou uzatvorená Zmluva 
č. R-6118/2011 o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-
0580-10, ďalej len „Zmluva“. 

 
 

II. Predmet dodatku – zmeny a doplnky 
 

V zmysle čl. VI. ods. 7. Zmluvy sa týmto Dodatkom č. 1 mení a dopĺňa Zmluva nasledovne: 

 

A.  V záhlaví Zmluvy sa v bode 1. u zmluvnej strany: 

 -   „Nositeľ úlohy, hlavný riešiteľ“ mení osoba štatutárneho orgánu takto: 
     ruší sa: Štatutárny orgán : prof. Ing. Ján Tuček, CSc., rektor 
     nahrádza sa: Štatutárny orgán: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor 
 
B. V záhlaví Zmluvy sa v bode 2. u zmluvnej strany: 
 
-   „Spoluriešiteľská organizácia“ mení osoba štatutárneho orgánu takto: 

ruší sa: Štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Rekenová, riaditeľka 
nahrádza sa: Štatutárny orgán: doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. riaditeľka 

 

C.  V Článku II. Financovanie projektu a platobné podmienky: 
 

Zmluvné strany sa v súlade s článkom II. ods. 2. a ods. 5. Zmluvy špecifikovanej v článku I.  
v bode 2. a v súlade s Dodatkom č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0580-10, ktorý 
je Prílohou č. 1 tohto dodatku, dohodli na poskytnutí prvej časti finančných prostriedkov na 
rozpočtový rok 2012 nasledovne: 
Za bod 7. v článku II. sa vkladá ako ďalší bod 8. a 8.1. tohto znenia: 
 
8. Suma pridelená na rozpočtový rok 2012 predstavuje čiastku 12 901 Eur vrátane DPH (slovom: 

dvanásťtisícdeväťstojedna Eur). 
 

8.1. Prvú časť finančných prostriedkov na bežné výdavky v celkovej výške 6 450,50 EUR 
vrátane DPH (slovom „Šeťtisícštyristopäťdesiat Eur a päťdesiat centov“) poukáže hlavný 
riešiteľ prevodom zo svojho účtu na účet spoluriešiteľskej organizácie, a to v lehote do 30 
dní po zverejnení tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

 
D. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. R-6118/2011 o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na 

riešenie úlohy č. APVV-0580-10  zo dňa 30.06.2011 ostávajú nezmenené. 
 

 
 

III. Záverečné ustanovenia 
 
1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich exemplároch, z toho 3 pre hlavného riešiteľa, 2 pre 

spoluriešiteľskú organizáciu a 1 pre poskytovateľa finančných prostriedkov APVV. 
 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov sa v prípade tohto dodatku 
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zmluvy jedná o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR (ďalej len „CRZ“). 
 

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
 

4. Účinnosť tento dodatok nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ v zmysle ust. 
§ 47a Občianskeho zákonníka doplneného zákonom č. 546/2010 Z. z. 
 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1, ktorou je Dodatok č. 1 k Zmluve 
o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0580-10. 
 

6. Tento Dodatok č. 1 vrátane Prílohy č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. R-6118/2011 
o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0580-10. 
 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s týmto dodatkom riadne oboznámili, jeho obsahu porozumeli a 
na znak súhlasu ho podpisujú. 

 
 
 
 
Vo Zvolene, dňa.................................   V Bratislave, dňa.................................. 
 
 
 
Za hlavného riešiteľa:    Za spoluriešiteľskú organizáciu: 
 
 
 
 
 
........................................................                         ............................................................. 
       prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.                                     doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.  
                      rektor                                                    riaditeľka 
 
 
........................................................                            ................................................................ 
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy           Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy                     
doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc.                                            RNDr. Gabriela Barančíková, CSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D O D A T O K č . 1 
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0580-10 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
Mýtna 23, 
811 07 Bratislava 
IČO: 30797764 
DIČ: 2022132563 
konajúci: Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry 

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

Technická univerzita vo Zvolene 
T. G. Masaryka 24, 
960 53 Zvolen 
IČO: 00 397 440 
DIČ: 202047/4808 
konajúci: prof. Ing. Ján Tuček, C S c , rektor TU vo Zvolene 
osoba zodpovedná za riešenie Projektu: doc. Ing. Erika Gomóryová, C S c , učiteľ - docent 

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

za nasledovných zmluvných 

p o d m i e n o k : 

I. Úvodné ustanovenie 

1. Dňa 2.5.2011 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva o poskytnutí 
prostriedkov č. APW-0580-10, ďalej len „ Zmluva". 

II. Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto dodatku je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí 
prvej časti finančných prostriedkov príjemcovi v zmysle článku II. odsek 8 a 9 Zmluvy 
špecifikovanej v článku I. tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovateľom 
a príjemcom. 

2. Pod prvou časťou finančných prostriedkov sa rozumie poskytnutie finančných 
prostriedkov príjemcovi prostredníctvom tohto dodatku po predložení priebežnej ročnej 
správy poskytovateľovi v zmysle článku II. odsek 9 Zmluvy. 
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III. Realizácia prvej časti finančných prostriedkov 

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s článkom II. odsek 9 Zmluvy na poskytnutí prvej 
časti finančných prostriedkov na rozpočtový rok 2012 nasledovne: 

prvá časť finančných prostriedkov na bežné výdavky v celkovej výške 31 374,- Eur 
(slovom „Tridsaťjedentisíctristosedemdesiatštyri eur"). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ poskytne finančné prostriedky na účet 
príjemcu uvedený v Zmluve. 

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 
obidvomi zmluvnými stranami. 

3. Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho 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 dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním 
ho slobodne a vážne podpisujú. 

V Bratislave, dňa 

AGENTÚRA NA PODPORU 
W S K U M U A VÝVOJA 
^'vtna 23. f-.O.úOX >J3'-; 04 

2 8-02- 2012 

Lýdia Šuchová 
riaditeľka Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja 

y.^...'^y.?.i:^.'}^!ŕ. dňa 3- 'l.^ol'ly 

prof. Iňg. JáM^iček, CSc. 
rjektor TU vo Zvolene 
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