DO DATO K

č.2

k Zmluve o poskytnutí prostriedkov Č. APW-0267-10
na základe spolupráce medzi Parazitologickým ústavom SAV a
Ústavom molekulárnej biológie SAV na rok 2012
Parazitologický ústav SAV
Hlinkova 3
04001 Košice
IČO: 00586951
Bankové spojenie: 7000253392/8180
v zastúpení: Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., riaditel'
osoba zodpovedná za riešenie úlohy: Doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc. vedúci vedecký
pracovník
(ďalej len "poskytovatel'" alebo "zmluvná strana")

a
Ústav molekulárnej biológie SAV
Dúbravská cesta 21
845 51 Bratislava
IČO: 166634
DiČ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: 7000001857/8180
v zastúpení: RNDr. Imrich Barák, DrSc., riaditel'
osoba zodpovedná za riešenie úlohy: RNDr. Imrich Barák, DrSc., vedúci vedecký
pracovník
(ďalej len "príjemca" alebo "zmluvná strana")

za nasledovných zmluvných
podmienok:

I. Úvodné ustanovenie

1.

Dňa

15.6.2011 uzavreli Parazitologický ústav SAV (paÚ SAV) a Ústav
molekulárnej biológie SAV (ÚMB SAV) Dodatok Č. 1 k Zmluve o poskytnutí
prostriedkov Č. APW-0267-10, ďalej len "Zmluva", z ktorej vychádza tento dodatok
Č. 2 medzi Parazitologickým ústavom SAV a Ústavom molekulárnej biológie SAV.
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II. Predmet dodatku
Po schválení priebežnej ročnej správy za rok 2011 Radou agentúry, poskytuje
Parazitologický ústav SAV príjemcovi na obdobie roka 2011 prvú časť podpory na
bežné výdavky v celkovej výšk~, 3.750 € (slovom "tritisícsedemstopäťdesiat eur").
1, Finančné prostriedky poskytne Parazitologický ústav SAV príjemcovi na číslo
účtu: 7000001857/8180, zriadený na tento účel v Štátnej pokladni.
2. V zmysle ustanovenia čl. III, bod 3 zmluvy, sa zmluvné strany dohodil na
vykonaní projektu podl'a aktualizovaného rozpočtu na rok 2012, ktorý je súčasťou
predloženej ročnej sp rávy projektu.

III.

Záverečné

ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť
vyhotovenia obidvomi zm luvnými stranami.

dňom

podpisu jeho písomného

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch,
dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.

pričom

pri podpise

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu
s ním ho slobodne a vážne podpisujú .
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Doc. MVDr. Branislav PeťkO> Ó~rSc.
riaditel' Parazitologického ústavu SAV

RNDr. fmrích Barák, DrSc.
riaditel' Ústavu molekulárnej bio lógíe SAV
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