DODATOK Č. 1
ku kontraktu číslo 327/2012-520/MPRV SR
zo dňa 21.12.2012
uzavretého medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Centrom výskumu živočíšnej výroby Nitra

Článok I.
Účastníci kontraktu
Objednávateľ:
Sídlo:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: prof. Ing. Ľubomír JAHNÁTEK, CSc. – minister
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
7000081105/8180
IČO:
156621
Pracovník poverený
k rokovaniu:
Ing. Ján VAJS - generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva
a
Zhotoviteľ:
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Sídlo:
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Štatutárny zástupca: Mgr. Dana PEŠKOVIČOVÁ, PhD. - riaditeľka CVŽV Nitra
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
7000345940/8180
IČO:
42122007
Pracovník poverený
k rokovaniu: Mgr. Dana PEŠKOVIČOVÁ, PhD. – riaditeľka CVŽV Nitra
Dodatkom č. 1 sa Kontrakt č. 327/2012-520/MPRV SR zo dňa 21. 12. 2012 (ďalej len
„kontrakt“) v súlade s článkom VIII, bod 4 kontraktu mení a dopĺňa nasledovne:
Článok II.
Týmto článkom sa mení pôvodné znenie bodu 2 článku III. kontraktu nasledovne:
1. Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške
1 919 666 eur. Vzhľadom na charakter zabezpečovaných úloh a ich financovanie sa
cena jednotlivých vykonávaných úloh určuje v eurách na základe podrobnej kalkulácie
nákladov zhotoviteľa, zahrňujúcej náklady obstarania (spotreba materiálu a služby),
mzdové náklady, náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP, ostatné
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priame náklady a nepriame (režijné) náklady. Kalkulácie nákladov podľa jednotlivých úloh
a zdôvodnenie úloh odbornej pomoci sú uvedené v Prílohe ku kontraktu.
Článok III.
Účastníci kontraktu číslo 327/2012-520/MPRV SR zo dňa 21.12.2012 (ďalej len „kontrakt“)
sa dohodli na dodatku č. 1 ku kontraktu (ďalej len „dodatok č. 1“) takto:
1. Pôvodná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 4 v prílohe
kontraktu číslo 327/2012-520/MPRV SR sa zvyšuje o 129 795 eur na 802 292 eur.
2. V prílohe k dodatku č. 1 je zmenená kalkulácia nákladov úlohy č. 4, rozpis záväzných
ukazovateľov ŠR na rok 2013 v zozname zadaných úloh a tiež je uvedená nová
podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 4 „Plnenie
výskumného zámeru CVŽV Nitra“ – Inštitucionálne financovanie. Ostatné náležitosti
prílohy č. 1 zostávajú nezmenené.
3. Príloha kontraktu sa nahrádza prílohou k dodatku č. 1.
Článok IV.
1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Kontraktu č. 327/2012-520/MPRV SR zo dňa
21.12.2012.
2. Ostatné ustanovenia Kontraktu č. 327/2012-520/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 CVŽV Nitra. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je príloha v ňom
uvedená.
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:

Za zhotoviteľa:

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

––––––––––––––––––––––––
Mgr. Dana Peškovičová, PhD.
riaditeľka CVŽV Nitra
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