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DODATOK Č. l K ZMLUVE O PARTNERSTVE 
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
ncskori!lí ch predpisov, v zmysle § 4 7 a ods. l zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 

Tento Dodatok k zmluve o partnerstve, registračné číslo Dodatku (0340/2013-Dl) (ďalej len 
,.Dodatok") je uzatvorený v zmysle článku XX. ods. 9 Zmluvy o partnerstve k realizácii 
projektu č. 262202201 80., názov projektu: Vybudovanie výskumného centra "AgroBioTech'· 
medzi 7mluvnými stranami: 

l. Názov spoločnosti/organizácie : 

Právna fonna: 
Ad resa/S íd lo: 
lČO: 
Zapísaná v: 
Telefón/fax: 
E-mail : 
Http: 
Štntutftmy zástupca: 
(ďalej len ,,hlavný partner") 

2. Názov: 
Právna fonna: 
Adresa/S íd lo: 
IČO: 
Zapísaná v: 
Telefón/fax: 
E-mai l: 
Http: 
Štatutárny zástupca: 
(ďalej len ,,partner l") 

Slo\'eoská poľnohospod~írska uninrzita v Nitre 
verejná vysoká škola 
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra 
00397482 DIC:202 1252827 

www.un 
Or.h.c.prof.lng.Peter Biel ik, PhD., 

a 

UniverLita Konštantína Filozofa v Nitre 
verejná vysoká škola 
Trieda Andreja Hlinku l, 949 74 Nitra 
00157716 DIČ: 2021246590 

prof. RNDr. Libor Vozár. CSc. 

a 

-



3. Názov: 
Právna forma: 

Adresa/Sídlo: 
TČO: 006791'2.7 
Telefón/fax: 
E-mail: 
Ht1p: 
Štatutárny zástupca: 
(ďalej len .,partner 2") 

(ďalej aj ,,Zmluvné strany" ) 

lTMS kód projektu: 26220220180 

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SA V 
Štátna rozpočtová organizácia. zriadená u.a1csením 
Predsedníctva SA V č.36, zo dňa 22.03.1990, al..tuálna 
zriaďovacia listina 
č.476/G/1 2/2008 zo dňa 28.07.2008 vydaná na základe 
uznesenia P SA V č.ll30 zo dňa 22.07.2008. 

Akademická 2, P.O.Box 39A, 950 07 Nitra 
DIČ: 2021269778 

doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc. 

Článok l 

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy o partnerstve U7~tvorenej k realizácii projektu 
č. 26220220180 (ďalej len ,.Zmluva"). uvedených v Článku 2 tohto Dodatku. 

Článok 2 

Prílohy Zmluvy 

(l) Prfloha č. 2b Zmluvy o partnerstve "Rozpočet projektu pre hlavného partnera: 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre" sa nahrádza novou prílohou č. 2b 
"Rozpočet projektu pre hlavného partnera Slovenská pol'nohospodárska univerzita v 
Nitre". 
Nová Príloha "Rozpočet projektu pre hlavného partnera: Slovenská poľnohospodárska 
UniverLita v Nitre .. je prílohou č. l k Dodatku č. l 

Príloha č. 1 k Dodatku č. l sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

Článok 3 

(1} Tento Dodatok je vyhotovený v 7 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane 
každá zo Zmluvných strán l rovnopis a 4 rovnopisy sú poskytnuté Poskytovatefovi ako 
príloha zmluvy o poskytnutí ='lFP. 

(2} Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali! jeho 
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich poroLumeli. Ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. 
Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

(3) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť až 
nadobudnutím účinnosti Dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, ktorý bude upravovať navrhovanú zmenu zmluvy. Ak tento Dodatok bude 
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podpísaný v rôzny deň, Dodatok nadobúda platnosť dflom, počas ktorého bol pripojený 
posledný podpis. 

(4) Tento Dodatok sa stáva neoddelitel'nou súčasťou zmluvy. 

Nitre 
v __ _ 

lllavný 
Dr.h.c. 

Súhlas s Dodatkom: 

30.07.2013 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(štatutárny zástupca) 

Príloha č. 1 Rozpočet projektu hlavného partnera Slovenskej pol'nohospodárskej 
univerzity v Nitre 
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