
D O D A T O K č. 2 
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0187-12 

v znení jej platných dodatkov 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
Mýtna 23 
811 07 Bratislava 
IČO: 30797764 
DIČ:2022132563 
štatutárny zástupca: Ing. Bibiána Remiarová, PhD., riaditeľka agentúry 

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

Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenská adadémia vied 
Vlárska 3, 833 06 Bratislava 
IČO: 00598445 
DIČ: SK2020887253 
štatutárny zástupca: Ing. Štefan Zórad, CSc, riaditeľ ústavu 
korešpondenčná adresa: Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Vlárska 3, 833 06 Bratislava 
osoba zodpovedná za riešenie Projektu: Mgr. Daniela Gašperíková, CSc, samostatný vedecký 
pracovník 

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

za nasledovných zmluvných 

p o d m i e n o k : 

I. Predmet dodatku 

Predmetom tohto dodatku je úprava práv a povinností zmluvných strán a s tým súvisiacich 
ustanovení Zmluvy a poskytnutie druhej časti finančných prostriedkov príjemcovi na riešenie 
Projektu s názvom „Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou 
sekvenovania novej generácie". 

II. Realizácia predmetu dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. ods. 10 Zmluvy sa mení a znie: 

10. Finančné prostriedky na riešenie Projektu môže poskytovateľ poskytnúť na 
nasledujúci rozpočtový rok za podmienok stanovených v odseku 11,12 a 15 tohto 
článku. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. ods. 12 Zmluvy sa mení a znie: 
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12. Poskytnutie druhej časti finančnýcin prostriedkov v zmysle odseku 10 tohto článku 
je podmienené výsledkami kontroly plnenia cieľov projektu vecne príslušným 
orgánom poskytovateľa v zmysle článku IV. ods.10 tejto Zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. ods. 13 Zmluvy sa mení a znie: 

13. V prípade, že príslušný orgán poskytovateľa odporučí Projekt ďalej financovať na 
základe splnenia cieľov Projektu, bude poskytovateľ postupovať v súlade s článkom 
II. ods. 16 tejto Zmluvy. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia Zákona č. 523/2004 Z.z. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. ods. 15 Zmluvy sa mení a znie : 

15. Poskytnutie poslednej časti finančných prostriedkov v zmysle odseku 10 tohto 
článku bude príjemcovi poskytnuté na základe rozhodnutia poskytovateľa po 
podpísaní dodatku k tejto zmluve, v lehote stanovenej poskytovateľom. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že doterajší článok II. ods. 15 Zmluvy sa prečísluje na odsek 
16. 

6. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s článkom II. ods. 12 Zmluvy v znení tohto dodatku 
na poskytnutí druhej časti finančných prostriedkov na rozpočtový rok 2014 nasledovne : 
poskytovateľ poskytuje príjemcovi finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovej 
výške 34619,- Eur (slovom „tridsaťštyritisícšesťstodevätnásť eur"), a to na účet príjemcu 
uvedený v Zmluve. 

7. V zmysle ustanovenia čl. III. odsek 4 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na vykonaní 
projektu podľa aktualizovaného rozpočtu na rok 2014. 

III. Záverečné ustanovenia 

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

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov sa v prípade tohto 
Dodatku jedná o povinne zverejňovaný Dodatok k Zmluve. 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tohto Dodatku k Zmluve v súlade 
a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva. 

4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia 
obidvomi zmluvnými stranami. 

5. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia 
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 
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6. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise 
dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár. 

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

V Bratislave, dňa __2_J_JlZi_20U \l .Bx±h.dfik.'^. dňa / / C^-M>-/^ 

Ing. Bibiima Kemiarová 
riaditeľjra Agentúry na podporu 

výskumu a vývoje 

Ing. Štefan Zórad, C S c , 
riaditeľ Ústavu experimentálnej 

endokrinológie SAV 
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