DODATOK ČÍSLO 2
165/2014-310/MPRV SR/D2
ku Kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR
uzavretého medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

a
Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom

Článok I.
Účastníci kontraktu
Objednávateľ:
Sídlo:

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

Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
IČO:

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. – minister
Štátna pokladnica Bratislava
SK6681800000007000081105
156621

Pracovník poverený
rokovaním:

Ing. Slávka Jánošíková, PhD.- generálna riaditeľka Sekcie
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
a

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
IČO:
Pracovník poverený
rokovaním:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - generálny riaditeľ
Štátna pokladnica Bratislava
SK5981800000007000498234
42337402
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - generálny riaditeľ Národného
poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra

Dodatkom číslo 2 sa Kontrakt číslo 165/2014-310/MPRV SR zo dňa 21.5.2014 (ďalej len
„kontrakt“) v súlade s bodom 7., článku IX. kontraktu mení a dopĺňa nasledovne:
Článok II.
Predmet dodatku
1. Týmto článkom sa mení pôvodné znenie bodu 2., článku IV. kontraktu nasledovne:
Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške
17 270 210,30 EUR.
2. V prílohe číslo 1 kontraktu sa na strane 1 mení názov úlohy číslo 10 na „Identifikácia
a implementácia oblasti ekologického záujmu, referenčných plôch pre zachovanie
existujúcich TTP a redukčného koeficientu na plochy TTP, aktualizácia GIS vrstiev
pre informatizáciu a kontrolu „Dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych
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podmienok“ (GAEC) a identifikácia a vymedzenie poľnohospodárskych plôch
prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, na ktorých sa
vykonáva minimálna činnosť a vymedzenie minimálnej činnosti“ a zároveň sa cena
úlohy zvyšuje o 18 000 EUR.
3. V prílohe číslo 1 kontraktu sa na strane 2 v úlohe číslo 25 „Informačné poradenstvo
pre subjekty potravinárskeho priemyslu“ cena úlohy zvyšuje o 10 000 EUR.
4. V prílohe číslo 1 kontraktu sa na strane 4 mení cena všetkých kontrahovaných úloh
NPPC z 17 242 210,30 EUR na 17 270 210,30 EUR.
5. V prílohe číslo 2 kontraktu sa na stranách 29 až 33 mení úloha číslo 10 „Identifikácia
a implementácia oblasti ekologického záujmu, referenčných plôch pre zachovanie
existujúcich trvalých trávnych porastov a redukčného koeficientu na plochy TTP
a aktualizácia GIS vrstiev pre informatizáciu a kontrolu GAEC“ v znení podľa prílohy
číslo 1 tohto dodatku.
6. V prílohe číslo 2 kontraktu sa na stranách 75 a 76 mení úloha číslo 25 „Informačné
poradenstvo pre subjekty potravinárskeho priemyslu“ v znení podľa prílohy číslo 2
tohto dodatku.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok číslo 2 je neoddeliteľnou súčasťou Kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR
zo dňa 21.5.2014.
2. Ostatné ustanovenia Kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR zo dňa 21.5.2014 v
znení Dodatku číslo 1 ku Kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR zo dňa 11.7.2014
zostávajú v pôvodnom znení.
3. Dodatok číslo 2 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých každý účastník obdrží 2
exempláre. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku sú prílohy v ňom uvedené.
4. Dodatok číslo 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zúčastnenými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
5. Dodatok číslo 2 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

V Lužiankach

Dňa: .................................. 2014

Dňa: ................................... 2014

Za objednávateľa:

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

Za zhotoviteľa:

––––––––––––––––––––––––
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
generálny riaditeľ Národného
poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra
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