
D O D A T O K č . 2 
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-UA-0042'09 

v znení jej píatnýcti dodatkov 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
Mýtna 23 
811 07 Bratislava 
IČO: 30797764 
DIČ:2022132563 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
číslo účtu: 7000115379/8180 
v zastúpení: Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry 

Technická univerzita v Košiciach 
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a technológií. Letná 9, 042 00 Košice 
IČO: 00397610 
DIČ: SK2020486710 
Bankové spojenie a číslo účtu: 7000153260/8180 
v zastúpení: Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, C S c , rektor 
osoba zodpovedná za riešenie úlohy: prof. RNDr. Igor Podlubný, C S c , profesor, prodekan 

(ďalej len „príjemca" alebo „zmluvná strana") 
za nasledovných zmluvných 

p o d m i e n o k : 

I. Úvodné ustanovenie 

Dňa 23.03.2010 zavreli Agentúra na podporu výskumu a vývoja a príjemca Zmluvu 
o poskytnutí prostriedkov č. SK-UA-0042-09, ďalej len „Zmluva". 

II. Predmet dodatku 

1. V zmysle ustanovenia čl. II odsek 5 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty 
na riešenie projektu „Numencké metódy pre identifikáciu a modelovanie sústav 
neceločíselného rádu s využitím ortogonálnej regresie" č. SK-UA-0042-09 (ďalej len 
„projekt") do dňa 30.06.2012. 

III. Záverečné ustanovenia 

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom znení nemení a zostáva v platnosti. 
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2. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskoršícíi predpisov sa v prípade tohto 
dodatku jedná o povinne zverejňovanú zmluvu. 

3. 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. 

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

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

6. 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. 

14 -12- 2011 
v Bratislave, dňa V Košiciach, dňa 

Lýdia Suchová 
riaditeľka Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja 

Dr.h.c. prof. Ing^ntoivCižmár, CSc. 
TUKE 

St rana 2 z 2 


