Dodatok č. 1
405/2017 – 710/MPRV SR/D1
ku kontraktu č. 405/2017 – 710/MPRV SR
zo dňa 18. 12. 2017
uzatvorený medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Štátnymi lesmi Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
Účastníci kontraktu
Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „MPRV SR“)

Sídlo:

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. Gabriela Matečná – ministerka

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

IČO:

00156621

IBAN:

SK66 8180 0000 0070 0008 1105

Pracovník poverený
k rokovaniu:

Ing. Peter Kicko - generálny riaditeľ sekcie
lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR
a

Zhotoviteľ:
Lomnica

Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská
(ďalej len „ŠL TANAPu“)

Sídlo:

059 60 Tatranská Lomnica 66

Štatutárny zástupca:

Ing. Pavol Fabian – riaditeľ ŠL TANAPu

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

IČO:

31966977

IBAN:

SK04 8180 0000 0070 0026 9431

Pracovník poverený

k rokovaniu:

Ing. Pavol Fabian – riaditeľ ŠL TANAPu

Účastníci kontraktu podľa čl. VIII. bodu 7 kontraktu č. 405/2017 -710/MPRV SR
zo dňa 18.12. 2017 (ďalej len „kontrakt“) uzatvárajú dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“),
ktorým sa kontrakt mení takto:

Článok I.
Predmet dodatku
Predmetom tohto dodatku je úprava celkovej hodnoty peňažných prostriedkov určených
na splnenie kontrahovaných úloh na základe úpravy záväzných ukazovateľov štátneho
rozpočtu na rok 2018.
V nadväznosti na rozpočtové opatrenie Ministerstva financií SR č. 41/2018 súvisiace
s úpravou stupníc platových taríf zamestnancov a v nadväznosti na Memorandum o úprave
platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme formou odmeny
vrátane prostriedkov na poistné a príspevku do poisťovní pre každého bola celková hodnota
peňažných prostriedkov upravená (zvýšená) o 88 031 EUR z pôvodnej sumy 742 500 EUR na
sumu 830 531 EUR.

Článok II.
Osobitné ustanovenia
1. V čl. III. bod 2 znie:
„2. Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške
830 531 EUR.“
2. Príloha č. 1 ku kontraktu s názvom „Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR
a Štátnymi lesmi TANAPu Tatranská Lomnica financovaných z prostriedkov štátneho
rozpočtu z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2018“ sa nahrádza novou prílohou č. 1
pod názvom „ Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a Štátnymi lesmi TANAPu
Tatranská Lomnica financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtu kapitoly
MPRV SR na rok 2018“.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok sa vyhotovuje v piatich exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží tri
exempláre a zhotoviteľ obdrží dva exempláre.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zúčastnených strán, účinnosť
nadobúda nasledujúci deň po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky a tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu.

3. Účastníci dodatku výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v jeho plnom rozsahu
v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. Účastníci dodatku súhlasne konštatujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne podpísali.
5. Ostatné ustanovenia kontraktu, ktoré nie sú týmto dodatkom upravené, ostávajú platné
a nezmenené.
V Bratislave dňa:

Za objednávateľa:

V Tatranskej Lomnici dňa:

Za zhotoviteľa:

_______________________

________________________

Ing. Gabriela Matečná

Ing. Pavol Fabian

ministerka

riaditeľ ŠL TANAPu

