Na základe Zakladacej listiny č.6161/2021 zo dňa 15.11.2021, a Zakladacej listiny v
úplnom znení s dodatkom č.1 pod č.00390/2022 zo dňa 11.2.2022, s účinnosťou od
1.1.2022, vydanej Slovenskou akadémiou vied, štefánikova 49, Bratislava, sa mení
právna forma spolupríjemcu na verejnú výskumnú inštitúciu (v.v.i.) .
2. Zmluva sa mení a dopÍňa nasledovne:
a) Názov spolupríjemcu uvedený v úvodných identifikačných údajoch zmluvnej strany sa
vypúšťa a nahrádza sa novým v tomto znení:
"Ustav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia"
b)

Číslo účtu spolupríjemcu IBAN: SK32 8180 0000 0070 0012 7695 uvedené
v úvodných identifikačných údajoch zmluvnej strany sa vypúšťa a nahrádza sa
novým v tomto znení:
"IBAN: SK83 8180 0000 0070 0066 8037"
c) Znenie pôvodného článku III. odseku 1 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novým
článkom III. odsek 1 Zmluvy v tomto znení:
"Príjemca poskytne spolupríjemcovi finančné prostriedky, v nadväznosti na poskytnutie
finančných prostriedkov od poskytovateľa, podľa kalkulácie rozpočtu, ktorý je súčasťou
projektu (príloha č. 2 tejto Zmluvy), do 30 dní od účinnosti Zmluvy v prvom roku riešenia
projektu a nasledujúce roky do 30 dní od splnenia podmienok uvedených v článku II
ods. 9 tejto Zmluvy, a to na účet spolupríjemcu: v tvare IBAN SK32 8180 0000 0070
0012 7695 S účinnosťou od 1.1.2022 bude príjemca poskytovať spolupriíjemcovi
finančné prostriedky do 30 dní od splnenia podmienok stanovených v článku II ods. 9
tejto Zmluvy na nový účet spolupríjemcu: IBAN: SK13 8180 0000 0070 0066 8133
(ďalej len „účet spolupríjemcu")"

III.
Záverečné ustanovenia
1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnocenných exemplároch, po dvoch (2) pre
každú zmluvnú stranu.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvoma
zmluvnými stranami.
4. Dodatok nadobúda účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v
Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s
ním ho slobodne a vážne podpisujú.
Za príjemcu:
V Banskej Bystrici, dňa:

Z 8 -02- 2022
"'·...:.

Doc. Ing. Vlajii1mír Hiadlovský, PhD.
r,éktor UMB
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