
D O D A T O K č. 6 
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0590-10 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
Mýtna ul. 23, 811 07 Bratislava 
IČO: 30797764 
DIČ: 2022132563 
štatutárny zástupca: Lýdia Šuchová, riacliteľl<a agentúry 

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

a 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
IČO: 42337402 
štatutárny zástupca: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., generálny riaditeľ 
korešpondenčná adresa: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 

osoba zodpovedná za riešenie Projektu: RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc, vedúci oddelenia 

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

za nasledovných zmluvných 

p o d m i e n o k : 

I. Úvodné ustanovenie 

1. Dňa 9.5.2011 bola medzi poskytovateľom a príjemcom Výskumným ústavom 
potravinárskym, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava IČO 00167240 uzatvorená Zmluva 
o poskytnutí prostriedkov č. APW-0590-10, ďalej len „Zmluva". 

2. Dňa 8.1.2014 bolo poskytovateľovi doručené Rozhodnutie Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 26.11.2013, číslo 
4818/2013-250, na základe ktorého sa splynutím zrušuje bez likvidácie príjemca: 
štátna príspevková organizácia Výskumný ústav potravinársky (ďalej len „VÚP") a to 
k 31.12.2013 
a 
zriaďuje sa súčinnosťou od 1.1.2014 štátna príspevková organizácia - právny 
nástupca splynutím zanikajúcich organizácií: 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 
Lužianky, IČO 42337402 (ďalej len „NPPC"). 



Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto dodatku je akceptácia Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 26.11.2013, číslo 4818/2013-250 a jeho 
pretransformovanie do Zmluvy a Projektu, ako aj úprava Zmluvy a Projektu v zmysle 
tohto rozhodnutia. 

Realizácia predmetu dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli, že záhlavie zmluvy v časti príjemcu sa mení a znie: 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
IČO: 42337402 
štatutárny zástupca: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., generálny riaditeľ 
korešpondenčná adresa: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
osoba zodpovedná za riešenie Projektu: RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc, vedúci 
oddelenia 
(ďalej len „príjemca" alebo „zmluvná strana") 
Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný príjemca: 
Výskumný ústav potravinársky. Priemyselná 4, 824 75 Bratislava IČO 00167240 
sa v celom Projekte mení na: 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 951 
41 Lužianky, IČO 42337402 

iV. Záverečné ustanovenia 

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

2. V platnosti zostáva celý Projekt vrátane rozpočtu Projektu a to v znení, v ktorom bol 
schválený. 

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 platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia 
obidvomi zmluvnými stranami. 

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

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



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

V Bratislave, dňa 
2 3 -01- 20U 

Lýdia Suchová 
riaditeľka Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja 

V . t ^ : ^ / Í ^ . ^ . ^ ^ ^ ' d ň a 10 1. 20íf 

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. 
generálny riaditeľ NPPC 


