Dodatok č. 2
ku kontraktu č. 406/2018/MPRVSR-710
zo dňa 21. 12. 2018
uzatvorený medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Národným lesníckym centrom
číslo dodatku objednávateľa: 406/2018/MPRVSR-710/D2
číslo dodatku zhotoviteľa: 242/NLC/2019
Účastníci kontraktu
Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Gabriela Matečná – podpredsedníčka vlády a ministerka
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Štátna pokladnica Bratislava
7000081105/8180
00156621
SK66 8180 0000 0070 0008 1105

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IBAN:
Pracovník poverený
k rokovaniu:

Ing. Peter Kicko – generálny riaditeľ sekcie
lesného hospodárstva a spracovania dreva
a

Zhotoviteľ:

Národné lesnícke centrum

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IBAN:
Pracovník poverený
k rokovaniu:

T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
Štátna pokladnica Bratislava
7000341333/8180
42001315
SK08 8180 0000 0070 0034 1333
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. – generálny riaditeľ NLC

Podľa čl. VIII. bodu 6 kontraktu č. 406/2018/MPRVSR-710 zo dňa 21. 12. 2018 (ďalej len „kontrakt“)
účastníci kontraktu uzatvárajú dodatok č. 2 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa kontrakt mení takto:
Článok I.
Predmet dodatku
1. Dodatkom sa mení celková výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu kontraktu a
zvyšuje sa o sumu 54 000 eur. Nová celková výška finančných prostriedkov kontraktu zo štátneho
rozpočtu predstavuje sumu 7 935 373 eur.

Článok II.
Osobitné ustanovenia
1. V čl. III. bod 2 znie:
„Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške
7 935 373 eur.“.
2. Príloha č. 1 ku kontraktu s názvom: „Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC
financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MPRV SR na rok 2019“
sa nahrádza novou Prílohou č. 1 s názvom: „Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC
financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MPRV SR na rok 2019.“.
3. V Prílohe č. 2 ku kontraktu sa pôvodná úloha č. 24 s názvom: „Inštitucionálne financovanie NLC“
nahrádza novou úlohou č. 24 s názvom: „Inštitucionálne financovanie NLC“.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia kontraktu, ktoré nie sú týmto dodatkom upravené, ostávajú platné
a nezmenené.
2. Dodatok sa vyhotovuje v 5 exemplároch, z ktorých objednávateľ dostane 3 exempláre
a zhotoviteľ dostane 2 exempláre.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zúčastnených strán, účinnosť nadobúda
nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády
Slovenskej republiky a tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu.
4. Účastníci dodatku výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v jeho plnom rozsahu
v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky.
5. Účastníci dodatku súhlasne konštatujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne podpísali.

V Bratislave

Vo Zvolene

Dňa: .................................. 2019

Dňa: ................................... 2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

–––––––––––––––––––––––––
Ing. Gabriela Matečná
podpredsedníčka vlády a
ministerka pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

––––––––––––––––––––––––
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
generálny riaditeľ NLC

