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DODATOK č. 1 ku KONTRAKTU č. 191/2019/6.2 

uzavretom medzi 

Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky  

a 

Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva (ďalej len „dodatok“) 

 

 

I. 

ÚČASTNÍCI KONTRAKTU 

 

Zadávateľ:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky                                              

Sídlo:    Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35  Bratislava  

Štatutárny zástupca:  Ján Budaj, minister   

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu:   7000389046/8180   

IBAN:                                     SK14 8180 0000 0070 0038 9046 

IČO:    42181810 

(ďalej len „MŽP SR“ alebo „zadávateľ“) 

a 

Riešiteľ:   Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva                                               

Sídlo:    Školská č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš  

Štatutárny zástupca:  doc. RNDr. Danka Šubová, CSc., riaditeľka múzea 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu:   7000391322/8180 

IBAN:                                    SK60 8180 0000 0070 0039 1322 

IČO:    36145114 

(ďalej len „riešiteľ“) 

Zadávateľ a riešiteľ sa ďalej v texte tohto dodatku spoločne označujú ako „zúčastnené 

strany“. 
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II. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zúčastnené strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku Kontraktu č. 191/2019/6.2 

uzatvoreného medzi zúčastnenými stranami dňa 18.12.2019 (ďalej len „kontrakt“). 

 

2. Zúčastnené strany uzatvárajú tento dodatok v súlade s čl. II. kontraktu. 

 

III. 

PREDMET DODATKU 

 

Zúčastnené strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa dopĺňa čl. IV. PREDMET ČINNOSTI 

kontraktu o nový odsek 3, ktorý znie nasledovne: 

 

„3. S účinnosťou od 30.04.2020 až do ukončenia doby trvania kontraktu predmet činnosti 

riešiteľa vychádza z upraveného Plánu hlavných úloh Slovenského múzea ochrany prírody 

a jaskyniarstva na rok 2020, ktorý spolu s vlastnými prílohami tvorí prílohu č. 1 k tomuto 

dodatku a ktorým sa nahrádza Plán hlavných úloh Slovenského múzea ochrany prírody a 

jaskyniarstva na rok 2020 podľa čl. IV odsek 2 kontraktu.“ 

        

IV. 

ZVEREJNENIE DODATKU 

 

Tento dodatok zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach. 

 

V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou kontraktu.   

 

2. Ostatné ustanovenia kontraktu, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti 

bezo zmien v pôvodnom znení. 

 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zúčastnenými stranami. 

 

 

V Bratislave, dňa      V Liptovskom Mikuláši, dňa  

 

 

 

 

              Ján Budaj            doc. RNDr. Danka Šubová, CSc. 

minister životného prostredia                                   riaditeľka Slovenského múzea 

     Slovenskej republiky            ochrany prírody a jaskyniarstva  


