DODATOK č. 1
ku KONTRAKTU č. 359/2010-530-K
Účastníci kontraktu
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovník poverený
k rokovaniu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Zsolt Simon – minister
Štátna pokladnica Bratislava
7000081105/8180
00156621
Ing. Zuzana Červenák Kontrová, generálna riaditeľka sekcie
poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu
a

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

Výskumný ústav potravinársky Bratislava
Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
Mgr. Kateřina Věntusová – riaditeľka
Štátna pokladnica Bratislava
7000077819/8180
00167240
Mgr. Kateřina Věntusová – riaditeľka

Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa kontrakt č. 359/2010-530-K zo dňa 23.12.2010
na riešenie úloh výskumu a vývoja v roku 2011 (ďalej len „kontrakt“) takto:
Článok I
Článok č. IV. kontraktu „Predmet činnosti“ sa rozširuje o novú úlohu v znení:
Zabezpečenie a realizácia analýz výrobkov uchádzajúcich sa o udelenie Značky kvality SK.
Článok II
Náklady na riešenie úlohy v čl. I v rámci dodatku č. 1 ku kontraktu predstavujú 23 000
eur (slovom dvadsaťtritisíc eur), z čoho zdroje zo štátneho rozpočtu predstavujú 23 000 eur.
Článok III
V súvislosti s realizáciou projektu č. 06/PVV „Koncepcia tradičných slovenských
potravinárskych výrobkov a ich integrácia do systému Politiky kvality EÚ“ a na základe
návrhu Výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava sa vyčleňuje 1000 eur (slovom tisíc
eur), z hodnoty uvedenej na riešenie projektu v prílohe č. 2 kontraktu, na zabezpečenie
realizácie a prevádzky expozície Výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava
na medzinárodnom veľtrhu Danubius Gastro 2012 v Bratislave.
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Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára na dobu určitú podľa čl. II Kontraktu č. 359/2010-530K.
2. Dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a 2 Výskumný ústav
potravinársky Bratislava.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Kalkulácia nákladov
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma stranami Dodatku
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho povinného zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
5. Strany Dodatku výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom
rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
6. Strany Dodatku č. 1 vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, v plnom
rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tohto dodatku konali slobodne a že
nebol podpísaný v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Zsolt Simon
minister

Mgr. Kateřina Věntusová
riaditeľka
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