DODATOK Č. 1
KU KONTRAKTU Č.: 52062/2011
CEZ: 979/2011 – 630/MPRVSR/D1
uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
a
Agentúrou pre rozvoj vidieka
na realizáciu úloh v oblasti rozvoja vidieka na rok 2012
nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim
vzťahy medzi účastníkmi kontraktu.

I.
Účastníci kontraktu
Zadávateľ :

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(MPRV SR) ústredný orgán štátnej správy Slovenskej
republiky zriadený v zmysle zákona NR SR č. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných orgánov štátnej
správy

Slovenskej

republiky

v znení

neskorších

predpisov.
Sídlo :

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca :

Ľubomír Jahnátek, minister

Bankové spojenie :

Štátna pokladnica

Číslo účtu :

7000081105/8180

IČO :

156 621

Zmocnenec pre vecné rokovania :

Martin Barbarič, generálny riaditeľ, sekcia rozvoja vidieka
a

Riešiteľ:

Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI)

Sídlo:

Akademická č. 4, 949 01 Nitra

Štatutárny zástupca :

Vladimír Vnuk, poverený zastupovaním riaditeľa

Bankové spojenie :

Štátna pokladnica

Číslo účtu :

7000340787/8180

Druh organizácie :

Príspevková

IČO :

34075381

Dodatkom č. 1 sa Kontrakt č. 52062/2011 CEZ: 979/2011 – 630/MPRVSR zo dňa 12.12.2011 (ďalej
len „kontrakt“) mení a dopĺňa v jednotlivých článkoch a bodoch nasledovne:

II.
1. Kontrakt v článku III. Platobné podmienky, bod 2 sa mení nasledovne:
„Celková hodnota kontraktu je stanovená vo výške 115 293,00 EUR v dohodnutom rozsahu
podľa tabuľky č.1“
2. Kontrakt v článku III. Platobné podmienky, bod 3 sa mení nasledovne
„Rozdelenie finančných prostriedkov podľa predmetu činnosti ( tabuľka č.1)“
Tabuľka č. 1
P.č.

Predmet činnosti

Plánovaný objem
kontraktu v €

1.

Terénne poradenstvo k rozvoju vidieka

12 877,00

2.

Chotár roka – príprava a realizácia súťaže „O najkrajší chotár roka“

14 254,00

3.

Účasť na výstavách zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

15 354,00

4.

Podpora spolupráce na národnej a nadnárodnej úrovni, vrátane účasti
pracovníkov ARVI na odborných pracovných stretnutiach, konferenciách
a seminároch

14 954,00

5.

Spolupráca na úrovni lokálnych partnerstiev

57 854,00

Spolu

115 293,00

III.
3. Kontrakt v článku VIII záverečné ustanovenia sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou kontraktu č. 52062/2011 CEZ: 979/2011 – 630/MPRVSR
zo dňa 12.12.2011 a pozostáva z 4 strán vrátane prílohy.
2. Doplnená Príloha č. 2 kontraktu č. 52062/2011 CEZ: 979/2011 – 630/MPRVSR zo dňa 12.12.2011
je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 a nahrádza časť Prílohy č. 1 pod názvom úlohy:
Spolupráca na úrovni lokálnych partnerstiev, a to v položke 630 a v celkovej sume.
3. Ostatné ustanovenia kontraktu č. 52062/2011 CEZ: 979/2011 – 630/MPRVSR zo dňa 12.12.2011
zostávajú platné v pôvodnom znení.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre riešiteľa a 4 vyhotovenia
pre zadávateľa.
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5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Bratislave dňa :

V Nitre dňa :

za zadávateľa
Ľubomír Jahnátek
minister

za riešiteľa
Vladimír Vnuk
poverený zastupovaním riaditeľa
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Príloha č. 2 ku kontraktu č. 52062/2011 CEZ: 979/2011 – 630/MPRVSR
Názov úlohy: Spolupráca na úrovni lokálnych partnerstiev
Zodpovedný za riešiteľa:

Vladimír Vnuk
poverený zastupovaním riaditeľa Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za zadávateľa:

Ľubomír Bene
poverený zastupovaním riaditeľa odboru rozvoja vidieka a
LEADER, MPRV SR

Termín realizácie úlohy: 1. január – 31. december 2012
Cieľ riešenia na rok 2012:
Cieľom rozpočtovej požiadavky je zabezpečiť zdroje na pokrytie výdavkov spojených s realizáciou
úloh pre Opatrenie 5.2 Národná sieť rozvoja vidieka, ktoré sú nerefundovateľné z EPFRV.
Na realizáciu uvedenej úlohy nie je možné čerpať finančné prostriedky z PRV SR 2007 - 2013.
Cena úlohy:
v EUR
0,00
0,00

610 - Mzdy
620 - Poistné
630 - Materiálové náklady, cestovné náhrady, služby, nájomné

57 854,00

Spolu

57 854,00
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