Dodatok č. 3 ku kontraktu č. 608/2009-710
uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva SR
a
Národným lesníckym centrom
Účastníci kontraktu
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovník poverený
k rokovaniu

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Stanislav Becík PhD. – minister
Štátna pokladnica Bratislava
7000081105/8180
156621
prof. Ing. Július Novotný, CSc. generálny riaditeľ
sekcie lesníckej MP SR
a

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovník poverený
k rokovaniu

Národné lesnícke centrum
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Ing. Martin Moravčík, CSc. - generálny riaditeľ
Štátna pokladnica Bratislava
7000341333/8180
42001315
Ing. Martin Moravčík, CSc. – generálny riaditeľ NLC

Dodatkom č. 3 sa mení, dopĺňa a upravuje kontrakt nasledovne:
Článok I.
1. Na základe úpravy rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok
2009 z 30. 3. 2009 sa viažu výdavky Národného lesníckeho centra.
2. Mení sa názov a obsahové určenie úlohy číslo 30. Kontraktu č. 608/2009-710
v znení neskorších dodatkov nasledovne:
30. Projekt demonštračného objektu na rekonštrukciu hynúcich smrečín
v neštátnom sektore.
3. Mení sa názov a obsahové určenie úlohy číslo 32. Kontraktu č. 608/2009-710
v znení neskorších dodatkov nasledovne:
32. Zabezpečenie materiálnej, údajovej a technickej podpory činnosti
splnomocnenca vlády SR pre ochranu smrečín a smrekových biotopov
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4. Zoznam úloh uvedených v prílohe č. 1 a 2 ku kontraktu č. 608/2009-710 sa
rozširuje o úlohu č. 34:
34. Zabezpečenie lesníckej technickej normalizácie v roku 2009
Podrobnejší popis a charakteristika úloh je uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 2
Dodatku č. 3 ku kontraktu.
Článok II.
V čl. III. Finančné a platobné podmienky sa Kontrakt dopĺňa o bod 2.5., 2.6 a 2.7.:
2.5. Výdavky Národného lesníckeho centra sa na základe úpravy rozpisu záväzných
ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 z 30. 3. 2009 viažu v celkovej výške
183 191 € (slovom: jednostoosemdesiattritisícstodeväťdesiatjedna eur), t.j.5 518 812
Sk (slovom: päťmiliónovpäťstoosemnásťtisícosemstodvanásť korún slovenských).
2.6. Výdavky na riešenie úlohy č. 34 v rámci Dodatku č. 3 ku kontraktu predstavujú
sumu 6 639 € (slovom: šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur), t. j. 200 006 Sk (slovom:
dvestotisícšesť korún slovenských) z toho zo štátneho rozpočtu sumu 6 639 € (z
toho bežné výdavky 6 639 €).
2.7 Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu vrátane úloh
v Dodatku č. 1 až v Dodatku č. 3 je stanovená vo výške 6 784 723 € (slovom:
šesťmiliónovsedemstoosemdesiatštyritisícsedemstodvadsaťtri eur) t. j. 204 396 565
Sk (slovom: dvestoštyrimiliónovtristodeväťdesiatšesťtisícpäťstošestdesiatpäť korún
slovenských). Cena zabezpečovaných úloh je uvedená v prílohe č. 2.
Článok III.
1. Ostatné časti kontraktu zostávajú bez zmien.
2. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 3 sú prílohy č. 1 a č. 2.
3. Dodatok č. 3 ku kontraktu sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá
zúčastnená strana obdrží dva exempláre.
4. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zúčastnených strán
a tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu č. 608/2009-710 uzavretého medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Národným lesníckym centrom.

V Bratislave dňa:

Vo Zvolene dňa:

Ing. Stanislav Becík, PhD.
minister pôdohospodárstva SR

Ing. Martin Moravčík, CSc.
generálny riaditeľ NLC
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