
Dodatok č. 1  

ku Kooperačnej zmluve 

o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov 

na riešenie projektu č. APVV-17-0372  
 

uzavretej v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zák. č. 523/2004 Z. z.“), podľa zákona č. 172/2005 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 (ďalej len „zák.                      

č. 172/2005 Z. z.“) v spojení s ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka                      
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 
medzi zmluvnými stranami 

 
 
Názov:   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Sídlo:   Šrobárova 2, 041 80 Košice 
IČO:    00397768 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:    SK74 8180 0000 0070 0024 1690 
Štatutárny orgán:  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor  
V zastúpení: doc. RNDr. Roman Soták, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty 
  
Osoba zodpovedná  
za riešenie projektu: RNDr. Viktória Majláthová, PhD. 
(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“) 
 
a 
 

Názov: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
Sídlo: Komenského 73, 041 81 Košice 
IČO: 00397474 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0024 1260 
Štatutárny orgán: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka 
 
Osoba zodpovedná 
za riešenie projektu: doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. 
 
(ďalej len „spolupríjemca“ alebo „zmluvná strana“) 
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Dňa 03.10.2018 bola medzi príjemcom a spolupríjemcom uzatvorená Kooperačná zmluva 
o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0372 
(ďalej len „Kooperačná zmluva“) s názvom „Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii 
ixodidových kliešťov“ (ďalej len „projekt“). 
 

II. PREDMET DODATKU 
 

1. Predmetom tohto dodatku je zmena lehoty na riešenie projektu v zmysle článku II odsek 

3 Kooperačnej zmluvy. Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi príjemcom 

a spolupríjemcom je aj úprava práv a povinností medzi týmito zmluvnými stranami. 

 
2. V zmysle ustanovenia článku II. odsek 3 Kooperačnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli 

na zmene lehoty na riešenie projektu, a to do dňa 31.12.2022. 
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III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Ostatné ustanovenia Kooperačnej zmluvy zostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvoma 

zmluvnými stranami. 

3. Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnocenných exemplároch, z ktorých každá zo 
zmluvný strán dostane po jednom exemplári. Jeden exemplár je určený pre APVV. 

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

V Košiciach dňa     V Košiciach dňa  

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 

PhD. 

rektor 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

rektorka 

Univerzita veterinárskeho lekárstva 

a farmácie v Košiciach 
 


