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Dodatok č. 3

k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu
"Propagácia vedy a výskumu v lesníctve"

je uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka, v znení jeho neskorších
zmien a doplnkov, ako aj v súlade s čl. X ods. 2 platne uzavretej zmluvy Č. 429/NLC/2008
zo dňa 29.07.2008 medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Číslo zmluvy u objednávateľa: 102/NLC/2011
Číslo zmluvy u riešiteľa:

Článok l.
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:

Národné lesnícke centrum
ul. T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen

Zastúpené: Ing. Jaroslavom Jankovičom, CSc. - generálnym riaditeľom
Osoba zodpovedná vo Ing. Milan Sarvaš, PhD. - riaditeľ Národného lesníckeho centra - Ústavu
veciach zmluvných: lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
IČO: 42001315
DIČ: 2022091027
IČ DPH: SK 2022091027
l?ankové spojenie: Štátna pokladnica
Císlo účtu: 7000241519/8180
(ďalej len "objednávatel"')

a

Zhotoviteľ (riešiteľ):
Obchodné meno:
Sídlo:

Základná škola
M. Rázusa 1672/3
96001 Zvolen
Mgr. Ondrejom Kankom - riaditeľom
37888421
2021 668572

Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len "riešitel"')

VÚB Zvolen
8136412/0200

l. Úvodné ustanovenie

1. Dňa 29.07.2008 bola medzi objednávateľom a riešiteľom uzatvorená Zmluva
o spolupráci pri riešení projektu "Propagácia vedy a výskumu v lesníctve" vedenej
u objednávateľa pod číslom 429/NLC/2008, zmenenej a doplnenej Dodatkom Č. 1,
vedenom u objednávateľa pod číslom 158/NLC/2009 zo dňa 12. 05. 2009 a Dodatkom
Č. 2, vedenom u objednávateľa pod číslom 84/NLC/2010 zo dňa 12. 04. 2010.
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Zmluvné strany sa dohodli na vypracovaní Dodatku č.3 nasledovne:

II. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je realizácia finančných prostriedkov medzi objednávateľom
a riešiteľom na rok 2011, v súlade s čl. VI. ods. 1 platne uzavretej zmluvy.

III. Realizácia finančných prostriedkov

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za plnenie predmetu zmluvy zmluvnú
cenu v roku 2011 v maximálnej výške 99,58 € (slovom deväťdesiatdeväť euro,
päťdesiatosem centov), vrátane DPH.

2. Finančné prostriedky budú uhradené na účet riešiteľa jednorázovo do 30.06.2011
po prijatí finančných prostriedkov od APVV v náväznosti na vecné a časové plnenie
zmluvy.

Týmto dodatkom sa mení článok IV. ods 1 nasledovne:

IV. Platnosť zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 30.9.2011

V. Záverečné ustanovenie

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

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010
Z. z..

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

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

5. Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov / zákon o slobode
informácií / v znení neskorších predpisov.

6. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane
príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Vo Zvolene, dňa: 20,4', Jo 11 Vo Zvolene dňa 1l. 'to .2.011,

l-a riešiteľa: Za objednávateľa:

Mgr. Ond ej Kanka
riadit 'ZŠ

É lESNfcKE CENTRUM
T G. Masaryka 22

960 92 Zvolen @
ICO: 42 001 315
rJIC: 2022 1027

.........\!~.....
Ing. J~·j~~~vič, CSc.

generálny riaditeľ

Z6kladn6 škola
M. Rózusa 1672/3, Zvolen
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