DODATOK č. 1
ku Kontraktu č. 356/2012-510/MPRV SR zo dňa 21. 12. 2012
uzavretému medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Technickým a skúšobným ústavom pôdohospodárskym v Rovinke

Článok I.
Účastníci kontraktu
Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len MPRV SR)
Sídlo:
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Štatutárny zástupca: prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc., minister
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
7000081105/8180
IČO:
00156621
Pracovník poverený
k rokovaniu:
Ing. Ján Vajs, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva
a
Zhotoviteľ:

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky
SKTC-106
(ďalej len TSÚP Rovinka)
Sídlo:
Hlavná č. 326, 900 41 Rovinka
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Rusňák, riaditeľ
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
7000404760/8180
IČO:
31827951
Pracovník poverený
k rokovaniu:
Ing. Peter Rusňák, riaditeľ TSÚP Rovinka
Článok II.
Týmto článkom sa mení pôvodné znenie bodu 2 článku III. kontraktu nasledovne:
Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške
277 510 Eur.
Článok III.
Týmto článkom sa mení pôvodné znenie prílohy č. 1, prílohy č. 4 a prílohy č. 5.

Článok IV.
1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Kontraktu č. 356/2012-510/MPRV SR zo dňa
21. 12. 2012.
2. Ostatné ustanovenia Kontraktu č. 356/2012-510/MPRV SR zo dňa 21. 12. 2012 zostávajú
v pôvodnom znení.
3.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 4 exempláre sú určené
pre MPRV SR a 2 pre TSÚP Rovinka. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku sú prílohy
v ňom uvedené /Príloha č. 1, Príloha č. 4, Príloha č. 5/.

4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami
obidvoch zúčastnených strán.
5. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
6. Dodatok č. 1 je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov, pričom obidve zmluvné strany výslovne
súhlasia so zverejnením dodatku ku kontraktu v jeho plnom rozsahu v Centrálnom
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Bratislave dňa
Za objednávateľa:

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Rusňák
riaditeľ TSÚP Rovinka

