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DODATOK Č. (2) K ZMLUVE O PARTNERSTVE  
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov  

 
 
Tento Dodatok k zmluve o partnerstve, registračné číslo Dodatku 042/2009/2.1/OPVaV/PZ/02    
(ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku XX. ods. 9 Zmluvy o partnerstve 
k realizácii projektu č.26220120029, názov projektu: Centrum kozmických výskumov: vplyvy 
kozmického počasia - druhá etapa medzi zmluvnými stranami: 
 
 
1. Názov spoločnosti/organizácie: Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 
Právna forma: rozpočtová organizácia 
Adresa/Sídlo: Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry 
IČO: 00 166 529   DIČ: 2021212512 
Zapísaná v: register organizácií Štatistického úradu 
Štatutárny zástupca: RNDr. Aleš Kučera CSc. 
(ďalej len „Hlavný partner“) 

a 
 

2. Názov : Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach 
Právna forma: rozpočtová organizácia 
Adresa/Sídlo:  Watsonova 47, 040 01  Košice 
IČO: 00 166 812   DIČ: 2021364752 
Zapísaná v: register organizácií Štatistického úradu 
Štatutárny zástupca: doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.  
(ďalej len „Partner 1") 

a 
 

3. Názov : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Právna forma: verejnoprávna inštitúcia 
Adresa/Sídlo: Šrobárova 2, 041 80  Košice 
IČO: 00 397 768   DIČ: 2021157050 
Zapísaná v: register organizácií Štatistického úradu 
Štatutárny zástupca: :  prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
 (ďalej len „Partner 2") 

 

(ďalej aj „Zmluvné strany“) 
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Článok 1 

 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o partnerstve uzatvorenej k realizácii projektu č. 
26220120029 (ďalej len „Zmluva“), v znení dodatku č.1 – registračné číslo Dodatku 
042/2009/2.1/OPVaV/D01, uvedenej v Článku 2 tohto Dodatku. 

 

Článok 2 

 
(1) Zo zmluvy o partnerstve sa vypúšťajú prílohy č. 4 Podpisové vzory partnerov a č. 5 

Plnomocenstvo. 

 
(2) V nadväznosti na zmenu uvedenú v odseku 1 tohto článku sa mení posledná veta v    

článku XI. ods. 3 nasledovne: 

 
V prípade, že povaha tohto dokumentu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov 
(napr. pokladničný blok), partner predkladá ním overenú kópiu s vytlačeným alebo 
napísaným názvom partnera a podpisom štatutárneho orgánu partnera v súlade s 
podpisovým vzorom predloženým Poskytovateľovi. 

 
 

Článok 3 

 

(1) Tento Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane každá  
zo Zmluvných strán 1 rovnopis.  

(2) Hlavný partner je povinný pre potreby uzatvorenia Dodatku k Zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku poskytnúť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky ako Riadiacemu orgánu/ Agentúre Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľskému 
orgánu pod riadiacim orgánom potrebný počet overených kópií tohto Dodatku.     

 
(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. 
Podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.  

 
(4) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť až 

nadobudnutím účinnosti Dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, ktorý bude upravovať navrhovanú zmenu zmluvy. Ak tento Dodatok bude 
podpísaný v rôzny deň, Dodatok nadobúda platnosť dňom, počas ktorého bol pripojený 
posledný podpis. 

 
(5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 
 

 

 




