DODATOK ČÍSLO 3
471/2014-310/MPRV SR/D3
ku Kontraktu číslo 471/2014-310/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:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

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

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - generálny riaditeľ
Štátna pokladnica Bratislava
SK5981800000007000498234
42337402

Pracovník poverený
rokovaním:

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

Dodatkom číslo 3 sa Kontrakt číslo 471/2014-310/MPRV SR zo dňa 17.12.2014 (ďalej len
„kontrakt“) v súlade s bodom 7., článku VIII. kontraktu mení a dopĺňa nasledovne:
Článok II.
Predmet dodatku
1. Týmto článkom sa mení pôvodné znenie bodu 2., článku III. kontraktu nasledovne:
Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške
15 792 785 EUR.
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2. V prílohe číslo 1 kontraktu sa na strane 5 dopĺňa úloha číslo 61 „Tvorba komplexnej
informačnej databázy, štúdium, spracúvanie a vyhodnocovanie údajov ako podporný
rozhodovací nástroj na zefektívnenie chovateľských a pestovateľských systémov v rámci
komplexného mechanizmu rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby v Slovenskej republike“
s cenou úlohy zo štátneho rozpočtu 10 256 824 EUR. Tá istá cena úlohy je aj v rámci
finančných prostriedkov spolu.
3. V prílohe číslo 1 kontraktu sa na strane 5 dopĺňa úloha číslo 62 „Posúdenie investícií
do preventívnych opatrení zameraných na zníženie dôsledkov katastrof na potenciál
poľnohospodárskej výroby“ s cenou úlohy zo štátneho rozpočtu 240 000 EUR. Tá istá cena
úlohy je aj v rámci finančných prostriedkov spolu.
4. V prílohe číslo 1 kontraktu sa na strane 5 dopĺňa úloha číslo 63 „Harmonizovaný registračnoinformačný systém pre účely kontroly aplikácie dusíkatých látok“ s cenou úlohy zo štátneho
rozpočtu 30 000 EUR. Tá istá cena úlohy je aj v rámci finančných prostriedkov spolu.
5.

V prílohe číslo 1 kontraktu sa na strane 5 dopĺňa úloha číslo 64 „Stanovenie
charakteristických vlastností potravín a surovín pre potreby vypracovania opisov predmetu
verejného obstarávania v rámci zariadení školského a verejného stravovania“ s cenou úlohy
zo štátneho rozpočtu 20 000 EUR. Tá istá cena úlohy je aj v rámci finančných prostriedkov
spolu.

6. V prílohe číslo 1 kontraktu, na strane 5 sa v rámci štátneho rozpočtu mení cena všetkých
kontrahovaných úloh NPPC z 5 245 961 EUR na 15 792 785 EUR a v rámci finančných
prostriedkov spolu sa mení cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC z 5 333 741 EUR
na 15 880 565 EUR.
7. V prílohe číslo 2 kontraktu sa na stranách 193 a 194 dopĺňa úloha číslo 61 „Tvorba
komplexnej informačnej databázy, štúdium, spracúvanie a vyhodnocovanie údajov ako
podporný rozhodovací nástroj na zefektívnenie chovateľských a pestovateľských systémov
v rámci komplexného mechanizmu rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby v Slovenskej
republike“ v znení podľa prílohy číslo 1 tohto dodatku.
8. V prílohe číslo 2 kontraktu sa na stranách 195 až 197 dopĺňa úloha číslo 62 „Posúdenie
investícií do preventívnych opatrení zameraných na zníženie dôsledkov katastrof na potenciál
poľnohospodárskej výroby“ v znení podľa prílohy číslo 2 tohto dodatku.
9. V prílohe číslo 2 kontraktu sa na stranách 198 až 200 dopĺňa úloha číslo 63 „Harmonizovaný
registračno-informačný systém pre účely kontroly aplikácie dusíkatých látok“ v znení podľa
prílohy číslo 3 tohto dodatku.
10. V prílohe číslo 2 kontraktu sa na stranách 201 až 202 dopĺňa úloha číslo 64 „Stanovenie
charakteristických vlastností potravín a surovín pre potreby vypracovania opisov predmetu
verejného obstarávania v rámci zariadení školského a verejného stravovania“ v znení podľa
prílohy číslo 4 tohto dodatku.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok číslo 3 je neoddeliteľnou súčasťou Kontraktu číslo 471/2014-310/MPRV SR zo dňa
17.12.2014.
2. Ostatné ustanovenia Kontraktu číslo 471/2014-310/MPRV SR zo dňa 17.12.2014 v znení
dodatku číslo 1 zo dňa 5.3.2015 a dodatku číslo 2 zo dňa 3.6.2015 zostávajú v pôvodnom
znení.
3. Dodatok číslo 3 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých každý účastník obdrží 2 exempláre.
Neoddeliteľnou súčasťou dodatku sú prílohy v ňom uvedené.
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4. Dodatok číslo 3 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 3 je povinne zverejňovaný podľa § 5 a 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: .................................. 2015

Dňa: ................................... 2015

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

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

–––––––––––––––––––––––––
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
generálny riaditeľ Národného
poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra
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Podpisová tabuľka k dodatku číslo 3 ku kontraktu medzi MPRV SR a NPPC

Predkladá:

Funkcia

Titul, meno a priezvisko

Odbor stratégií a koncepcií

zamestnanec odboru

Ing. Tomáš Šimúth

Odbor stratégií a koncepcií

riaditeľka odboru

Ing. Bc. Tatjana Antalová

riaditeľ odboru

Mgr. Vasil Demjan

Podpis

Dátum

Právne posúdil:
Odbor právny
Schválil:
Sekcia legislatívy

generálny riaditeľ sekcie JUDr. Jaroslav Puškáč

Sekcia poľnohospodárstva

generálny riaditeľ sekcie

Ing. Ján Vajs

generálny riaditeľ sekcie

Ing. Martin Barbarič

Sekcia rozvoja vidieka
a priamych platieb
Sekcia potravinárstva

generálna riaditeľka

a obchodu

sekcie

Sekcia pôdohospodárskej

generálna riaditeľka

Ing. Slávka Jánošíková,

politiky a rozpočtu

sekcie

PhD.

Kancelária ministra

riaditeľka kancelárie

Mgr. Edita Raková

Ing. Zuzana Nouzovská

ministra
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