DODATOK č. 1
ku Kontraktu uzatvorenému medzi Ministerstvom životného prostredia SR
a Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave
na rok 2019

I.
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU

Zadávateľ :
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra č.1, 812 35 Bratislava 1
Ing. László Sólymos, minister
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
SK1481800000007000389046
42181810
a

Riešiteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova č. 17, 833 15 Bratislava 37
RNDr. Martin Benko, PhD.
generálny riaditeľ
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
SK1581800000007000391744
156 884
2020749852
SK2020749852

II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Na základe rozpočtových opatrení Sekcie ekonomiky č. 1/2019 zo dňa 9. mája 2019, č.
2/2019 zo dňa 9. mája 2019, č. 3/2019 zo dňa 14. mája 2019, č. 4/2019 zo dňa 6. júna
2019 a č. 5/2019 zo dňa 1. augusta 2019, ktorými boli upravené záväzné ukazovatele pre
Slovenský hydrometeorologický ústav na rok 2019, sa účastníci Kontraktu uzatvoreného
medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenským
hydrometeorologickým ústavom v Bratislave na rok 2019 (ďalej len „Kontrakt“) dohodli
v súlade s článkom II. Kontraktu na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 ku Kontraktu
uzatvorenému medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky
a Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave na rok 2019 (ďalej len
„Dodatok č. 1“).

III.
PREDMET DODATKU
Účastníci Kontraktu sa dohodli, že Kontrakt sa mení nasledovne:
1. Článok III. ods. 1. Kontraktu sa mení a po zmene znie nasledovne:
1. Predmet činnosti riešiteľa na dobu trvania kontraktu je špecifikovaný v
prílohe č. 1 k Dodatku č. 1, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Vychádza zo zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a
štátnej
meteorologickej
službe,
Štatútu
Slovenského
hydrometeorologického ústavu, Plánu hlavných a legislatívnych úloh
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, z potreby tvorby
podkladov pre plnenie úloh ministerstva ako ústredného orgánu štátnej
správy v oblasti vôd, rybárstva a obnoviteľných zdrojov energie,
vyplývajúcich z platnej legislatívy, medzinárodných dohôd, uznesení
Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a porád
vedenia ministerstva, ako i úloh a činností vyplývajúcich riešiteľovi z
dlhodobého poverenia v zmysle zriaďovacej listiny v nasledujúcich
tematických okruhoch:
Stratégia implementácie európskych smerníc pre oblasť vody a ovzdušia
Veda, výskum, výchova a vzdelávanie
Monitoring, informatika a dokumentácia
Medzinárodné aktivity, reporting a medzinárodná spolupráca
2. Článok V. ods. 2. Kontraktu sa mení a po zmene znie nasledovne:
2. Rozpočtovými opatreniami uvedenými v Článku II. tohto Dodatku bola
upravená výška bežného transferu SHMÚ na rok 2019 a k 1. augustu 2019
je v rozpočtovom informačnom systéme stanovená v sume 10 773 759,56
EUR. V prípade zmeny limitu výdavkov kapitoly Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky v roku 2019 bude možné zo strany
zriaďovateľa prehodnotiť výšku transferu tak, aby sa jeho výška priblížila
reálnej potrebe na plnenie všetkých obligatórnych úloh vyplývajúcich pre
Slovenský hydrometeorologický ústav z platnej legislatívy.

IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Kontraktu.
2. Ostatné ustanovenia Kontraktu, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté,
zostávajú v platnosti bez zmeny.

3. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží
zadávateľ a dve riešiteľ.
4. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma
účastníkmi Kontraktu.
5. Tento Dodatok č. 1 zverejnia účastníci kontraktu na svojich internetových stránkach.

V Bratislave, dňa

Ing. László Sólymos
minister životného prostredia
Slovenskej republiky

RNDr. Martin Benko, PhD.
generálny riaditeľ Slovenského
hydrometeorologického ústavu

