DODATOK Č. 1
ku Kontraktu č. 375/2010-510-K zo dňa 23. 12. 2010
uzavretému medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 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 a rozvoja vidieka SR (ďalej MPRV 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:
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
Ing. Iveta Gabčová - vedúca Oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov, správy
majetku a prevádzky

Dodatkom č. 1 sa Kontrakt č. 375/2010-510-K zo dňa 23. 12. 2010 (ďalej len „kontrakt“)
v súlade s článkom VIII, bod 5 mení a dopĺňa v jednotlivých článkoch a bodoch nasledovne:

Článok III.
Finančné a platobné podmienky
V bode 2 článku III. „Finančné a platobné podmienky“ kontraktu sa stanovená celková
hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu zvyšuje o 27 788 € z 2 356 011 € na 2 383 799 €.
Článok IV.
Predmet činnosti
Zvýšenie celkovej hodnoty kontraktu na rok 2011 o 27 788 € bude použité na krytie bežných
výdavkov v kategórii 640 na riešenie odchodného a odstupného v rámci zabezpečovania činností

CVRV spojených s jeho prevádzkou a činnosťou v rámci inštitucionálnej formy podpory výskumu
a vývoja na CVRV v roku 2011 v súlade „Novým modelom vedy a výskumu v rezorte MP SR“
(odstavec 3. článku IV. Kontraktu).
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
04. Ekonomická oblasť
04.8. Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti.
04.82. Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva.
Článok V.
Osobitné ustanovenia dodatku č. 1 ku kontraktu
1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Kontraktu č. 375/2010-510-K zo dňa 23. 12. 2010.
2. Ostatné časti Kontraktu č. 375/2010-510-K zo dňa 23. 12. 2010 zostávajú bez zmien.
3. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu v Centrálnom
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
5. Tento dodatok zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do
desiatich pracovných dní od nadobudnutia jeho platnosti.
6. Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia §
47a Občianskeho zákonníka (tzv. povinné zverejnenie zmluvy).
7. Miesto a spôsob zverejnenia tohto dodatku sa budú riadiť ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z.z.
a pokynmi zriaďovateľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
8. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých po jeho podpísaní objednávateľ obdrží 3
vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia.
9. Účastníci svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentickosť tohto dodatku a prehlasujú, že
si tento dodatok riadne prečítali a že tento dodatok nebol uzavieraný v tiesni ani za inak
nevýhodných podmienok.

V Bratislave
Dňa:
Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Zsolt Simon
minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

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

