DODATOK

č.1

ku

KONTRAKTU

(č. objednávateľa 5196/2008-620)
uzavretý medzi

Ministerstvom pôdohospodárstva SR
a

Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva Bratislava
Dodatkom č. 1 sa mení, dopĺňa a upravuje kontrakt nasledovne:
Článok I.
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
JUDr. Marieta Okenková – generálna riaditeľka
sekcie zahraničnej koordinácie
Ing. Ľubomír Partika – generálny riaditeľ
sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
a

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

Výskumný ústav ekonomiky
poľnohospodárstva a potravinárstva
Trenčianska 55, 824 80 Bratislava
Ing. Andrea Palacková - riaditeľka
Štátna pokladnica Bratislava
7000239881/8180
167274
Ing. Mária Kubanková, CSc. – vedecká
tajomníčka ústavu

Článok II.
V čl. III Finančné a platobné podmienky sa celková hodnota kontrahovaných úloh zo
štátneho rozpočtu zvyšuje o 612 314 EUR (18 446 570 Sk) na riešenie úloh odbornej
pomoci v roku 2009.

Článok III.
V čl. IV. sa predmet činnosti v roku 2009 dopĺňa o riešenie 10 úloh odbornej pomoci:
1. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR 2009 (Stav za rok 2008 – Zelená
správa)
2. Analýzy, expertízy a poradenstvo pre MP SR
3. Prevádzka a aktualizácia Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva V SR
v roku 2009
4. Prognóza vývoja slovenského poľnohospodárstva
5. Vyhodnotenie ekonomickej bonity poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov
v rámci súťaže TOP AGRO
6. Komoditné situačné a výhľadové správy
7. Správa Slovenskej republiky pre Monitoring agrárnych politík členských štátov OECD
8. Globálny informačný systém a systém skorého varovania FAO pre výživu
a poľnohospodárstvo
9. Porovnávacia analýza dopadov rozličných variantov prechodu k uplatňovaniu SPS
vrátane variantu pokračovania v uplatňovaní SAPS po roku 2008
10. Zdokonaľovanie nástrojov hodnotenia dopadov agrárnych politík a tvorby opatrení
podporujúcich rozvoj slovenského poľnohospodárstva
k zabezpečeniu výkonu štátnych funkcií, ktoré vyplývajú z plánu hlavných úloh
Ministerstva pôdohospodárstva SR, úlohy vyplývajúce z legislatívnych predpisov,
medzinárodných dohovorov a úloh súvisiacich s členstvom Slovenska v EÚ tak, ako boli
vecne a časovo dohodnuté. Špecifikácia úloh odbornej pomoci je uvedená v Prílohe č. 1
(úlohy č. 1-10) tohto Dodatku.
Článok IV.
1. Ostatné časti kontraktu zostávajú bez zmien.
2. Dodatok č. 1 ku kontraktu sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých každá
zúčastnená strana obdrží 2 exempláre.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zúčastnených strán a tvorí
neoddeliteľnú súčasť kontraktu č. 5196/2008-620 uzavretého medzi Ministerstvom
pôdohospodárstva SR a Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva Bratislava o poskytnutí účelových prostriedkov štátneho rozpočtu
v roku 2009.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je jeho príloha v počte 1.
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V Bratislave
Dňa:

V Bratislave
Dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Stanislav Becík, PhD.
minister pôdohospodárstva SR

Ing. Andrea Palacková
riaditeľka VÚEPP Bratislava
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