DODATOK Č. 1
ku Kontraktu č. 19/2009-940-K zo dňa 26. 2. 2009
uzavretému medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva SR
a
Centrom výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Článok I.
Účastníci kontraktu
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovníci poverení
k rokovaniu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (ďalej MP SR)
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Stanislav Becík, PhD. – minister
Štátna pokladnica Bratislava
7000081105/8180
156621
Ing. Jana Vargová, PhD. - riaditeľka Odboru rastlinnej výroby
a

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovníci poverení
k rokovaniu:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany (ďalej CVRV Piešťany)
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
doc. RNDr. Ján Kraic, PhD., riaditeľ
Štátna pokladnica Bratislava
7000345684/8180
42157005
doc. Ing. Daniela Benediková, PhD. - vedúca Génovej banky SR Piešťany
Ing. Ľubomír Javor, CSc. - vedecký sekretár

Dodatkom č. 1 sa Kontrakt č. 19/2009-840-K zo dňa 26.2.2009 (ďalej len „kontrakt“) v súlade
s článkom VIII, bod 5 mení a dopĺňa v jednotlivých článkoch a bodoch nasledovne:
Článok II.
Trvanie dodatku ku kontraktu
Dodatok ku kontraktu sa uzatvára na obdobie od 1. marca 2009 do 31. decembra 2009.
Článok III.
Finančné a platobné podmienky
1. Objem finančných prostriedkov určených na splnenie úloh sa stanovuje na základe ukazovateľov
schválených zákonom NR SR o štátnom rozpočte na rok 2009.
2. Celková hodnota v rámci Dodatku č. 1 kontrahovaných úloh (vymedzených v článku IV) zo
štátneho rozpočtu je stanovená vo výške 954 000 EUR (28 740 204 Sk).
Vzhľadom na charakter zabezpečovaných úloh a ich financovanie sa cena jednotlivých
vykonávaných úloh určuje v EURO a v Sk na základe podrobnej kalkulácie nákladov riešiteľa,
zahrňujúcej náklady obstarania (spotreba materiálu a služby), mzdové náklady, náklady na
zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP, ostatné priame náklady a nepriame (režijné)

náklady podľa interného kalkulačného vzorca riešiteľa. Podrobnejší popis a charakterizácia
riešených úloh a kalkulácie nákladov podľa jednotlivých úloh sú uvedené v „Charakteristike
a kalkulácii nákladov úloh“ (Príloha č. 1). Cena jednotlivých zabezpečovaných úloh je uvedená
v článku IV a v „Zozname a zdôvodnení úloh“ (Príloha č. 2).
Body 3 a 4 článku III zostávajú bez zmien.
Článok IV.
Predmet činnosti
V nadväznosti na úlohy vyplývajúce z plánu hlavných úloh Sekcie poľnohospodárstva a
rozvoja vidieka MP SR a na predmet činnosti CVRV Piešťany sa účastníci Dodatku ku kontraktu
dohodli, že predmetom činnosti CVRV Piešťany v rámci Dodatku č. 1 ku kontraktu bude riešenie
nasledovných úloh odbornej pomoci MP SR (vecný obsah úloh je v súlade so zriaďovacou listinou
CVRV):
1. „Tvorba nových typov rastlín pre konkurencieschopnú rastlinnú výrobu Slovenskej republiky“
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 564 300 EUR (17 000 101 Sk)
2. „Zachovanie a starostlivosť o genetické zdroje rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo na
riešiteľských pracoviskách Národného programu ochrany genetických zdrojov rastlín“
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 107 550 EUR (3 240 052 Sk)
3. „Zhromažďovanie, hodnotenie a uchovávanie genetických zdrojov rastlín pre výživu a
poľnohospodárstvo“
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 282 150 EUR (8 500 051 Sk).
Článok V.
Osobitné ustanovenia dodatku č. 1 ku kontraktu
1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Kontraktu č. 19/2009-840-K zo dňa 26.2.2009.
2. Ostatné ustanovenia Kontraktu č. 19/2009-840-K zo dňa 26. 2. 2009 zostávajú v pôvodnom
znení.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každý účastník obdrží 2 exempláre.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave
Dňa: 17. 3. 2009
Za objednávateľa:

Ing. Stanislav Becík, PhD.
minister pôdohospodárstva SR

Za zhotoviteľa:

doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
riaditeľ CVRV Piešťany

