DODATOK č. 1
ku K O N T R A K T U č. 01/2009-500
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU

Zadávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoba poverená k jednaniu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Vladimír Chovan, minister
Ing. Jana Vargová, PhD., riaditeľka odboru rastlinnej výroby
a

Riešiteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC-106
900 41 Rovinka
Ing. Peter Rusňák, riaditeľ
Štátna pokladnica
7000341114/8180
31827951

Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Kontrakt č. 01/2009-500 pre rok 2009 (ďalej len „Kontrakt“)
takto:
ČLÁNOK I.
Kontrakt v článku III. PLATOBNÉ PODMIENKY v odstavci 2 sa mení nasledovne:
Celková hodnota prác je stanovená vo výške 346 421 EUR, z toho kapitálové výdavky vo
výške 20 850 EUR.
Kontrakt v článku IV. PREDMET ČINNOSTI v bode 1 úloha 1) sa mení nasledovne:
Plánovaná kapacita
na rok 2009 v čm.
1) Využitie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely,
podľa prílohy č. 1 ku kontraktu č. 01/2009-500

116,56

Kontrakt v článku IV. PREDMET ČINNOSTI v bode 2 sa mení nasledovne:
Celý objem kontraktom dohodnutých prác vzhľadom na čl. III., odst. 1 a 2, predstavuje
195,06 čm.
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ČLÁNOK II.
1. Doplnená príloha č. 1 Kontraktu č. 01/2009-500 je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku
č. 1.
2. Ostatné ustanovenia Kontraktu č. 01/2009-500 zo dňa 31.12.2008 zostávajú
v pôvodnom znení.
3. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Kontraktu č. 01/2009-500 zo dňa 31.12.2008.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre riešiteľa
a 3 vyhotovenia pre zadávateľa.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

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

V Rovinke dňa ..........................

Ing. Vladimír Chovan

Ing. Peter Rusňák

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

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

za zadávateľa (podpis, pečiatka)

za riešiteľa (podpis, pečiatka)
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Príloha č. 1 kontraktu č. 01/2009-500
Názov úlohy:

Využitie poľnohospodárskej biomasy na
energetické účely

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Štefan Pepich

Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Hana Fratričová
Ing. Mariana Čeppanová
Odbor rastlinných komodít MP SR
Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky,
Rovinka a v kooperácii VÚTPHP Banská Bystrica, VÚ agroekológie Michalovce a TF SPU
Nitra.
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu na rok 2009:
203 149,- EUR, z toho kapitálové výdavky 20 850 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1.2009 – 31.12.2009
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 04. „Ekonomická oblasť“, skupina 2 „Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
a poľovníctvo“, trieda 1 „Poľnohospodárstvo“, podtrieda 2 „Skúšobné a kontrolné ústavy“.
Stručná anotácia úlohy:
Úloha: Využitie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely
Zdôvodnenie riešenia:
Využitie poľnohospodárskej biomasy
na energetické účely a zhodnotenie
ekonomických prínosov jej vyššieho využívania je náročná úloha, vyžadujúca aplikáciu
nových poznatkov z rôznych vedných odborov. Na Slovensku je v súčasnosti veľmi nízke
využívanie biomasy, v porovnaní s vyspelými štátmi Európskej únie v tejto oblasti, čo je
dôsledkom nedostatočnej podpory vlády SR, najmä v oblasti výskumu a v realizačnej časti,
ktoré sú hlboko finančne poddimenzované. Realizovalo sa len málo projektov a to hlavne
využitím súkromného kapitálu. Zo strany štátu nebol záujem ani o realizáciu pilotných
projektov, ktoré sú vo vyspelom svete základom výskumu, vzdelávania, propagácie
a realizácie nových moderných technológií. Aj napriek týmto problémom sa v oblasti
výskumu využívania poľnohospodárskej biomasy v TSÚP Rovinka dosiahli výsledky, ktoré
boli podkladovými materiálmi pre viaceré koncepčné materiály schválené vládou SR.
Posledným takýmto materiálom bol Akčný plán využívania biomasy na roky 2008 – 2013,
ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 130/2008 z 27. februára 2008. Aj tento materiál,
ako mnohé pred ním, kladú dôraz na výskum a vývoj technológií pestovania, spracovania
a využívania biomasy na energetické účely.
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