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Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí prostriedkov
č. LPP-0400-09

DODATOK č. 6
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. LPP- 0400-09
uzavretá v zmysle zákona číslo 17212005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. v spojení s ustanovením § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov medzi

Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied
Hlinkova 3, 040 01 Košice
IČO: 00586951
DIČ: 2021370461
Bankové spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica 7000253392/8180
v zastúpení:
doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., riaditeľ ústavu
osoba zodpovedná za riešenie projektu: doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., vedúci vedecký
pracovník

{ďalej len "poskytovater·, alebo "zodpovedný riešiter·, alebo "žiadater')

a
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 11
040 01 Košice
IČO: 00397768
DIČ: SK 2021157050
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: 7000078491/8180
v zastúpení: Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., dekan fakulty
osoba zodpovedná za riešenie projektu: RNDr. Igor Majláth, PhD., vedecký pracovník

(ďalej len "príjemca", alebo "spoluriešiter, alebo "partner'')
za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k:

l.
Predmet dodatku
1.

Po schválení priebežnej ročnej

správy

za rok

2011

radou

agentúry

poskytuje

poskytovateľ príjemcovi na obdobie roka 2012 druhú časť podpory na bežné výdavky
v celkovej výške 1 850
2.

(slovom "Tisícosemstopäťdesiat Eur").

osobitný neúročený účet
zriadený na tento účel v Štátnej pokladnici.

Finančné prostriedky poskytne poskytovateľ príjemcovi na

č.
3.

Eur

7000078491/8180,

V zmysle ustanovenia čl. Ili odsek 8 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na vykonaní
projektu podľa aktualizovaného rozpočtu na rok 2012, ktorý je súčasťou predloženej
ročnej správy projektu.

ll.
Záverečné ustanovenia
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1.

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

2.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia
obidvomi zmluvnými stranami.

3.

Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnocenných vyhotoveniach, pričom pri podpise
dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden exemplár, jeden exemplár zasiela
poskytovateľ hlavnému poskytovatel'ovi-APW.

4.

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu
s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

1�· r. 'lot 'L

1(.}i'_. ?:�.1 L--

V Košiciach dňa ...................

V Košiciach dňa . .

.

Doc. RNDr.IGa riel Semanišin, PhD.
de an fakulty

Šílmnkn v ��du�h
. . nitíl Pa'i\ú lmfafnkulte
, Šrobárova 2.

���vedeck40ó 01 Ko$lce
0
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