
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb zo 
dňa 02.06.2014 (ďalej len „dodatok“) 

 

Číslo dodatku prijímateľa: 58/NLC/2015 

I. 
Zmluvné strany 

 
Poskytovateľ:  

Názov:   Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

Sídlo:   Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
IČO:    151882 

DIČ:    2020798395 
zastúpený:   prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 

(ďalej len „poskytovateľ“) 
 

 
Prijímateľ:  

Názov:  Národné lesnícke centrum  

Sídlo:    T. G. Masaryka č. 22, 960 92  Zvolen 
Zastúpený:   Ing. Martinom Moravčíkom, CSc. - generálnym riaditeľom  

Osoba zodpovedná 
za plnenie dodatku:  Ing. Juraj Galko, PhD.  

IČO:   42001315 
IČ DPH:   SK2022091027 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    
IBAN:                             

(ďalej len „prijímateľ“) 
 

Poskytovateľ a prijímateľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“. 
 

                                                     II. 
                                              Preambula 

1. Dňa 02.06.2014 bola medzi poskytovateľom a prijímateľom uzatvorená Zmluva o poskytovaní expertných 

podporných služieb, ktorú prijímateľ eviduje pod číslom 29/NLC/2014, a predmetom ktorej bolo poskytovanie 
expertných podporných služieb v oblasti Transferu technológií (ďalej len „zmluva“).  

 

                                              III. 
                                        Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa ruší znenie bodu 1. v čl. XIV. zmluvy DOBA PLATNOSTI 
A UKONČENIE ZMLUVY a nahrádza sa novým znením nasledovne:   

„Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.10.2015“. 
 

                                                            IV. 
                                                       Záverečné ustanovenia 

1. Všetky ďalšie ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  

 
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami  

a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
SR.  

 
3. Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom na Úrade vlády SR. 



5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) 

rovnopisy. 

 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento dodatok uzatvárajú slobodne 

a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu 
dodatku porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ho vlastnoručne podpisujú.  

 
 

Poskytovateľ:                                   Prijímateľ: 

              

V Bratislave  dňa ..............................  Vo Zvolene dňa .................................. 
 

 
 

 
........................................................................ 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 

 

 

 
 

 
........................................................................ 

Ing. Martin Moravčík, CSc., generálny riaditeľ  

                             
  

 




