Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o spolupráci
uzavretej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
na rok 2016
Zmluvné strany

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
812 66 Bratislava
IČO: 00156621
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000081105/8180
IBAN: SK6681800000007000081105
Číslo zmluvy: 26/2016-640/MPRV SR
Zastúpený: prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. minister
(ďalej len objednávateľ)
Splnomocnenec pre vecné konanie: Ing. Martin Barbarič, generálny
riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb
(ďalej len „objednávateľ“)
Poskytovateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická č. 4
949 01 Nitra
IČO: 36858749
IČ DPH: SK 2022631512
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000330247/8180
IBAN:SK8581800000007000330247
Číslo zmluvy: 4/2016/AIN
Zastúpený: Ing. Mária Debrecéniová, CSc., riaditeľka štátneho podniku
(ďalej len poskytovateľ)
Splnomocnenec pre vecné konanie: Ing. Zuzana Repiská, námestník pre odborné
činnosti
(ďalej len „poskytovateľ“)

Zmluvné strany sa v zmysle článku 7.2 Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej podľa
ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka na rok 2016 (ďalej len „rámcová zmluva“)
dohodli na nasledovnej zmene:
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Článok I.
Predmet dodatku
1. Článok 1 rámcovej zmluvy sa dopĺňa o bod 1.3 nasledovne:
1.3
Z hľadiska potrieb a záujmov rezortu pôdohospodárstva a v súvislosti s prípravou
a priebehom predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ v roku 2016 sa
zmluvné strany dohodli na doplnení činností, prác a aktivít do prílohy č. 1 a do
prílohy č. 2 tejto zmluvy.
2. Článok 3, bod 3.1 rámcovej zmluvy sa mení nasledovne:
Celková cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a v zmysle
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v členení:
3.1.1 cena bez DPH 201 220,40 EUR
3.1.2 DPH
40 244,08 EUR
3.1.3 cena s DPH
241 464,48 EUR
Cena za jednotlivé čiastkové úlohy je bližšie špecifikovaná v prílohách 1 až 4 tejto
zmluvy.
3. Príloha č. 1, bod 1 rámcovej zmluvy sa dopĺňa o bod 1.6 nasledovne:
1.6 Posilnenie vzdelávania a odbornej prípravy prepojenej s trhom práce
v nadväznosti na hlavné témy a priority SK PRES:
 realizácie kurzov, seminárov, vzdelávacích aktivít na rozvíjanie počítačovej
gramotnosti a PC zručností a komunikácie prostredníctvom internetu,
 realizácia kurzov, seminárov pre marginalizované skupiny obyvateľstva, mladých
nezamestnaných v nadväznosti na aktuálne požiadavky trhu práce,
 zabezpečenie vzdelávania v oblasti výživy obyvateľstva, kvality potravín a osvety
o zdravej výžive.
4. Príloha č. 1, bod 2 rámcovej zmluvy sa mení nasledovne:
Celková cena za plnenie tejto úlohy zmluvy je dohodnutá vo výške spolu 65 894 EUR
vrátane 20% DPH (slovom: šesťdesiatpäťtisícosemstodeväťdesiatštyri eur). Poskytovateľ si
vyhradzuje právo, v prípade nutnosti, presunúť finančné prostriedky medzi jednotlivými
položkami za dodržania výšky dohodnutej sumy 65 894 EUR.
5. Príloha č. 1, bod 4 rámcovej zmluvy sa mení nasledovne:
Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na harmonograme termínov plnenia a fakturácie
takto:
termín plnenia
termín fakturácie
fakturovaná suma
31. 03. 2016
15. 04. 2016
16 473,50 EUR vrátane DPH
30. 06. 2016
15. 07. 2016
16 473,50 EUR vrátane DPH
30. 09. 2016
14. 10. 2016
16 473,50 EUR vrátane DPH
31. 12. 2016
15. 12. 2016
16 473,50 EUR vrátane DPH
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6. V prílohe č. 1 rámcovej zmluvy sa mení finančná kalkulácia zabezpečenia úloh v súlade
s predmetom tohto dodatku č. 1, pričom táto zmenená finančná kalkulácia je prílohou č. 1
tohto dodatku č. 1.
7. Príloha č. 2, úloha č. 1, bod 2.1 rámcovej zmluvy sa dopĺňa o bod 2.1.6 nasledovne:
2.1.6 zabezpečenie informovanosti a komunikácie rezortu pôdohospodárstva počas
SK PRES, zabezpečenie posilnenia operability, komunikácie s medzinárodnou
verejnosťou v súlade s prioritami SK PRES, prostredníctvom upgradu anglickej
verzie stránky MPRV SR.
8. Príloha č. 2, bod 8 rámcovej zmluvy sa mení nasledovne:
Cena za predmet tejto časti zmluvy bola stanovená vo výške 102 571,88 EUR vrátane 20%
DPH (slovom: stodvatisícpäťstosedemdesiatjeden EUR a osemdesiatosem centov).
Poskytovateľ si vyhradzuje právo, v prípade nutnosti, presunúť finančné prostriedky medzi
jednotlivými položkami za dodržania výšky dohodnutej sumy 102 571,88 EUR.
9. Príloha č. 2, bod 9 rámcovej zmluvy sa mení nasledovne:
Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na harmonograme termínov plnenia a fakturácie
takto:
termín plnenia
termín fakturácie
fakturovaná suma
31. 03. 2016
15. 04. 2016
25 642,97 EUR vrátane DPH
30. 06. 2016
15. 07. 2016
25 642,97 EUR vrátane DPH
30. 09. 2016
15. 10. 2016
25 642,97 EUR vrátane DPH
31. 12. 2016
15. 01. 2017
25 642,97 EUR vrátane DPH
10. V prílohe č. 2 rámcovej zmluvy sa mení finančná kalkulácia zabezpečenia úloh v súlade
s predmetom tohto dodatku č. 1, pričom táto zmenená finančná kalkulácia je prílohou č. 2
tohto dodatku č. 1.
Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia rámcovej zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 dotknuté,
zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť rámcovej zmluvy.
4. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich exemplároch, z ktorých tri si ponechá
objednávateľ a dva poskytovateľ. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 sú prílohy v ňom
uvedené.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne
slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené podpisu tohto
dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.
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6. Dodatok č. 1 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 v jeho plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom
na Úrade vlády SR.

V Bratislave, dňa .................................

V Nitre, dňa ................................

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

.......................................................
Prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
minister

........................................................
Ing. Mária Debrecéniová, CSc.
riaditeľka
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PRÍLOHA Č. 1
FINANČNÁ KALKULÁCIA

ZABEZPEČENIA ÚLOH

Odborné vzdelávanie a podpora poradenských služieb v pôdohospodárstve
Rozpočet na rok
2016 v EUR

Položka
01

Náklady obstarania celkom (r.02+r.03)

14 605,20

02

Spotreba materiálu

2 734,00

03

Služby

11 871,20

04

Náklady spracovania celkom (r.05 + r.06 + r.07 + r.11)

51 288,80

05

Mzdové náklady vrátane ostatných mzdových nákladov

29 600,00

06

Zákonné sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady

10 419,20

07

Ostatné priame náklady

2 600,00

08

z toho:

cestovné tuzemské

2 600,00

09

cestovné zahraničné

0

10

odpisy

0

11

Nepriame náklady celkom (r.12 až r.17)

8 669,60

12

z toho: spotreba materiálu

300

13

spotreba energie

400

14

mzdové náklady vrátane ostatných mzdových nákladov

4 100,00

15

zákonné sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady

1 443,20

16

odpisy

0

17

ostatné nepriame náklady

2 426,40

18

Celkové náklady (r.01 + r.04)

65 894,00
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PRÍLOHA Č. 2
FINANČNÁ KALKULÁCIA

ZABEZPEČENIA ÚLOHY

Spracovanie, prevádzka a aktualizácia internetových stránok ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka: www.land.gov.sk, Značky kvality SK, Politiky
kvality, Školské ovocie, Agrokatalóg, Agrofórum, Register.
Rozpočet na rok
2016 v EUR

Položka
01

Náklady obstarania celkom (r.02 + r.03)

9 053,00

02

Spotreba materiálu

3 223,00

03

Služby

5 830,00

04

Náklady spracovania celkom (r.05 + r.06 + r.07 + r.11)

93 518,88

05

Mzdové náklady vrátane ostatných mzdových nákladov

56 891,00

06

Zákonné sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady

20 025,00

07

Ostatné priame náklady

6 702,50

08

z toho:

cestovné tuzemské

1 855,00

09

cestovné zahraničné

0

10

odpisy

4 847,50

11

Nepriame náklady celkom (r.12 až r.17)

9 900,38

12

z toho: spotreba materiálu

719,15

13

spotreba energie

3 159,50

14

mzdové náklady vrátane ostatných mzdových nákladov

2 000

15

zákonné sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady

704

16

odpisy

1 026,00

17

ostatné nepriame náklady

2 291,73

18

Celkové náklady (r.01 + r.04)

102 571,88
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