
D O D A T O K Č.12 
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0071-09 

v znení jej platných dodatkov medzi 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
Mýtna 23, 
811 07 Bratislava 
IČO: 30797764 
DIČ: 2022132563 
Štatutárny zástupca: Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry 

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

Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 
IČO: 397687 
DIČ:2020845255 
Štatutárny zástupca: prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD., rektor 
zastúpený: prof. Ing. Jánom Šajbidorom, DrSc, dekanom Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie, podľa plnej moci 
osoba zodpovedná za riešenie Projektu: prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc, profesor 

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

za nasledovných zmluvných p o d m i e n o k : 

I. Úvodné ustanovenie 

Dňa 03.09.2009 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzatvorená Zmluva 
o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0071-09 pre projekt s názvom „Stereoselektívne 
Pd(ll)-katalyzované cyklizácie v syntéze prírodných látok", ďalej len „Zmluva". 

II. Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto dodatku je zmena lehoty na riešenie projektu a úprava práv 
a povinností zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. bod 5 Zmluvy sa mení a znie : 

Lehota na riešenie projektu začína 03.09.2009 a uplynie dňom 28.08.2013. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky je možné vyčerpať do dňa 
ukončenia zmluvného vzťahu, t.j. do 28.08.2013. Finančné prostriedky čerpané po 
28.08.2013 sa budú považovať za neoprávnené. 
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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 zverejňovanú zmluvu. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie 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. 

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

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia 
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise 
dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár. 

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

V Bratislave dňa 2 6 -08 - 2013 V •dňa 2 O - 0 8 - 2013 

Lýdia Suchová 
riaditeľka Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja 

proT. m g . J ím äafoiqor, urbc. 
dekan Fakulty chemickej^ potravinárskej 

tecbrŕiológie STU v Bratislave 
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