
D O H O D A 
o ukončení Zmluvy o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0372-09 

uzavretá medzi 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
Mýtna 23 
P.O.BOX 839 04 
839 04 Bratislava 32 
IČO: 30797764 
DIČ: 2022132563 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
číslo účtu: 7000115379/8180 
v zastúpení: Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry 
(cfalej len „poskytovater alebo „zmluvná strana") 

Ústav anorganickej chémie SAV 
Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava 
IČO: 586919 
DIČ:2020830691 
Bankové spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica, 7000359971/8180 
v zastúpení: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc, riaditeľ ústavu 
osoba zodpovedná za riešenie úlohy: RNDr. Peter Komadel, DrSc, vedúci vedecký pracovník 
(ďalej len „príjemca" alebo „zmluvná strana") 

za nasledovných zmluvných 

p o d m i e n o k : 

I. Všeobecné ustanovenia 

1. Dňa 3.9.2009; bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzavretá Zmluva o poskytnutí 
prostriedkov č. LPP-0372-09 (ďalej len „Zmluva"). 

2. Dňa 1.12.2011 bola poskytovateľovi doručená „Žiadosť o odstúpenie od zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0372-09" zo dňa 29.11.2011 (ďalej len „žiadosť"), 
v ktorej príjemca požiadal poskytovateľa o ukončenie zmluvného vzťahu vzhľadom na 
dlhodobý pobyt postdoktorandky v zahraničí. 

11. Predmet dohody 

1. Predmetom tejto dohody je ukončenie Zmluvy špecifikovanej v článku l. odsek 1. tejto 
dohody, ako aj úprava práv a povinností týchto zmluvných strán. 

111. Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy špecifikovanej v článku I. odsek 1. tejto 
dohody dohodou zmluvných strán, z dôvodov uvedených v žiadosti špecifikovanej 
v článku I. odsek 2. tejto dohody. 



2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva špecifikovaná v článku I. odsek 1. tejto dohody sa 
ukončuje dňom podpisu tejto dohody oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosti príjemcu vyplývajúce zo Zmluvy, a to najmä 
vypracovanie záverečnej správy o postupe prác na projekte a hospodárení s poskytnutými 
prostriedkami podľa článku IV. odsek 6 Zmluvy, ako aj povinnosti vyplývajúce z článku III. 
zostávajú zachované a príjemca sa zaväzuje k ich plneniu aj po zastavení riešenia 
a financovania projektu. 

IV. 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 tejto 
dohody jedná o povinne zverejňovanú zmluvu. 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie dohody 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. 

4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu jej písomného vyhotovenia obidvomi 
zmluvnými stranami. 

5. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v zmysle § 
47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

6. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dohody 
preberá každá zo zmluvných strán jeden jej exemplár. 

Zmluvné strany si dohodu hadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju 
slobodne a vážne podpisujú 

V Bratislave, dňa '^f- U l^l') V Bratislave, dňa 19. 12. 2011 
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Lýdia Šuchová 
riaditeľka Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja 

prof. RNDr. Pavol Sajgaiík, DrSc. 
riaditeľ Ústavu anorganickej chémie 

SAV 


