
Dodatok č. 4 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových 
prostriedkov na riešenie úlohy č. APW-15-0220 

(ďalej len „dodatok“)

uzatvorenej v zmysle 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 o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona 
č. 233/2008 Z. z. v spojení s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Adresa: Mlynská dolina F1,842 48 Bratislava 4
v zastúpení: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK
osoba zodpovedná za riešenie projektu: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD., 
vysokoškolský profesor

(ďalej len „žiadateľ“ alebo „zmluvná strana“)

a

Matematický ústav SAV
Adresa: Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
IČO: 00166791
DIČ: 2020794138
štatutárny zástupca: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., riaditeľ Matematického ústavu 
SAV v Bratislave
osoba zodpovedná za riešenie projektu: prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

(ďalej len „spoluriešiteľská organizácia“ alebo „zmluvná strana“)
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Článok I 
Úvodné ustanovenia

1) Zmluvné strany uzavreli dňa 05.10.2016 Zmluvu o podmienkach poskytnutia 
účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APW-15-0220 (ďalej len „zmluva“), 
ktorej predmetom je spoluúčasť spoluriešiteľskej organizácie na riešení projektu 
s názvom „Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v štúdiu 
diskrétnych štruktúr“, identifikačné číslo: APW-15-0220.

Článok II 
Predmet dodatku

1) Predmetom tohto dodatku je v súlade s § 27a ods. 1 písm. c) zákona č. 
172/2005 Z. z. a v nadväznosti na Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí 
prostriedkov č. APW-15-0220 uzatvorený medzi Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja a žiadateľom dňa 24.06.2020 zmena lehoty na riešenie 
projektu č. APW-15-0220, a to do dňa 31.12.2020.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že znenie ustanovenia článku I ods. 3 zmluvy sa 
ruší a v celom rozsahu sa nahrádza novým nasledovným znením:

3. „ Lehota na riešenie projektu začína plynúť dňom 1.7.2016 a uplynie dňom 
31.12.2020.”

Článok III.
Záverečné ustanovenia

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

2) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia 
obidvomi zmluvnými stranami.
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3) 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.

4) 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.

5) Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v 
zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov.

6) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnocenných exemplároch, po dvoch 
pre každú zmluvnú stranu.

7) Zmluvné strany prehlasujú, že právny úkon bol urobený slobodne a vážne, určite 
a zrozumiteľne. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, sú si vedomé 
jeho právnych dôsledkov a dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom 
vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa V Bratislave dňa

prof. JUDr. Marek Stevček, PhD. doc. RNDr. ^arol Nemoga, CSc.

rektor UK riaditeľ MÚ SAV
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