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Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve 
uzatvorenej dňa 17. 10. 2020 pod registračným číslom SBA: 484/2021/KGR v zmysle 

ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

(ďalej len „Dodatok“) 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Zmluvné strany: 

 

Názov: FONDATI & PARTNERS, s. r. o. 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: 

Sro, Vložka číslo: 139739/B 

Sídlo: Slatinská 8959/9, 821 07 Bratislava - mestská časť 

Vrakuňa 

Štatutárny orgán: Mgr. Bc. Mario Fondati, konateľ  

IČO:    52 545 377  

DIČ:      2121076485 

IČ DPH:    SK2121076485 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK68 1100 0000 0029 4507 4577  

 

(ďalej len ako „Partner“) 

 

a 

 

Názov:    Slovak Business Agency 

Registrácia:  Register záujmových združení právnických osôb vedený 

Okresným úradom Bratislava, registračné číslo: 

OVVS/467/1997-Ta 

Sídlo:   Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, 

Slovenská republika 

Štatutárny orgán:    Mgr. Martin Holák, PhD., generálny riaditeľ 

IČO:   30 845 301 

DIČ:   2020869279 

 

(ďalej len ako „SBA“)   

 

(Partner a SBA spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“) 

 

 

 

Článok II. 

Predmet Dodatku 

 

1. Dňa 17. 10. 2021 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o partnerstve s registračným číslom 

SBA: 484/2021/KGR (ďalej len „Zmluva“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 19. 10. 2021 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Fondati&MENO=Mario&SID=0&T=f0&R=0
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a predmetom ktorej je úprava vzájomných vzťahov Zmluvných strán súvisiacich 

s organizáciou Podujatia v zmysle Článku II. bod 1. Zmluvy.  

 

2. V zmysle ustanovenia Článku VI. bod 2. Zmluvy, všetky zmeny a doplnenia Zmluvy je 

možné vykonať len vo forme písomných a číslovaných dodatkov k Zmluve, schválených a 

podpísaných obidvoma Zmluvnými stranami. 
 

3. Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy: 

 

3.1. Znenie Článku II. bod 1. Zmluvy sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa 

nasledovným znením: 

 

1.  Partner je jediným, výhradným a výlučným organizátorom unikátneho podujatia 

Kroky vedúce k ochrane rodinného majetku a k ďalšiemu rozvoju 

podnikania, ktorého hlavným cieľom je uľahčiť slovenským rodinným firmám 

generačnú výmenu, a začínajúcim podnikateľom tak poskytnúť cenné informácie 

a výmenu know - how vo vzťahu k zakladaniu rodinných firiem, ako aj uľahčiť 

im vstup do podnikania poskytnutím praktických rád, prediskutovaním možných 

problémov, ako aj upozornením na možné riziká a ich riešenia. V neposlednom 

rade aj nadviazanie nových kontaktov medzi účastníkmi a  podnikateľskými 

rodinami (ďalej len „Podujatie“). Podujatie sa uskutoční postupne v 2 (slovom: 

dvoch) mestách v Slovenskej republike v októbri a novembri 2021. Podujatie je 

určené širokej verejnosti, a to prostredníctvom online formátu uvedeného na 

webových stránkach Partnera. SBA má záujem o využitie práva na prezentáciu pri 

realizácii Podujatia na základe podmienok bližšie špecifikovaných v jednotlivých 

ustanoveniach tejto Zmluvy. 
 

3.2. Znenie Článku III. bod 5. Zmluvy sa v plnom rozsahu  ruší a nahrádza na 

nasledovným znením:  

 

5.  SBA sa zaväzuje poskytnúť Partnerovi platbu vo výške maximálne 3.000,- EUR 

(slovom: tritisíc eur) na bankový účet Partnera špecifikovaný v záhlaví tejto 

Zmluvy a to na základe Žiadosti o platbu vystavenej zo strany Partnera, vrátane 

príloh v zmysle ustanovenia bodu 6. tohto Článku Zmluvy (ďalej len ako 

„Žiadosť o platbu“). Partner sa zaväzuje vystaviť a doručiť SBA Žiadosť o platbu 

do 20 (slovom: dvadsiatich) kalendárnych dní odo dňa skončenia Podujatia. Platba 

je splatná do 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia Žiadosti o 

platbu SBA. Lehota splatnosti platby plynie až na základe doručenia riadne 

vystavenej a kompletnej Žiadosti o platbu.  

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a 

zostávajú aj naďalej platné a účinné. Výrazy a pojmy uvedené v Zmluve sa v tomto 

Dodatku použijú s významom, aký im bol pridelený v Zmluve, pokiaľ v tomto Dodatku 

nie je uvedené inak. 

 

2. Dodatok je vyhotovený v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach, s určením 2 (slovom: dve) 
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vyhotovenia pre SBA a 1 (slovom: jedno) vyhotovenie pre Partnera. 

 

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou v 

zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode 

informácií), ktorý nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (link: 

http://www.crz.gov.sk/).  

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali a prejavy ich vôle sú určité, že nekonajú 

v tiesni, ani za nápadne nevýhodných okolností, že porozumeli obsahu Dodatku a tento bol 

uzatvorený slobodne a vážne, na znak čoho ho v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach 

vlastnoručne podpisujú. 

 

Partner:       SBA: 

 

V Bratislave dňa ...............  V Bratislave dňa ............... 

 

 

 

 

_________________________    _______________________ 

FONDATI & PARTNERS, s. r. o.    Slovak Business Agency 

Mgr. Bc. Mario Fondati     Mgr. Martin Holák, PhD. 

konateľ       generálny riaditeľ 

http://www.crz.gov.sk/

