ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV
POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE

Dodatok č. 1
zo dňa 1. augusta 2020
k Organizačnému poriadku
Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave
č. OÚ/11-2/2020 účinného od 01.02.2020

Ing. Jana Vargová, PhD., v.r.
generálna riaditeľka

Číslo: R/28/2020
Spracovali: Ing. Ľuba Gašparová
Mgr. Ing. Miriam Šimšíková
Schválený dňa: 20.07.2020
Účinný od: 01.08.2020

Matúškova 21, 833 16 Bratislava

tel.: + 421 2 59 880 281

E-mail: luba.gasparova@uksup.sk

Týmto Dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia článku 2, článku 20 a článku 29 súvisiace
s Rozhodnutím generálneho riaditeľa č.j. OÚ/11-7/2020 zo dňa 20.07.2020 a článku 27
a článku 28 súvisiace s činnosťami a kompetenciami odboru odrodového skúšobníctva
a odboru osív a sadív.
Článok 1
1) V Článku 2 Základné organizačné členenie ÚKSÚP sa v ods. 1) vypúšťa písm. u)
„oddelenie kontroly vinohradníctva a vinárstva“
2) V článku 20 Sekcia kontroly sa v ods. 2) vypúšťa písm. g) „kontroluje vykonávanie
činnosti uvedených v § 9 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona o vinohradníctve a vinárstve“
3) V článku 29 Odbor vinohradníctva a vinárstva sa za písm. v) vkladá písm. w)
„kontroluje vykonávanie činnosti uvedených v § 9 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona o
vinohradníctve a vinárstve.“
Článok 2
1) V Článku 27 Odbor odrodového skúšobníctva sa v ods. 1) vypúšťa písm. m) „udeľuje
oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná
žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo
zeleninových druhov“
2) V Článku 28 Odbor osív a sadív sa v ods. 1) za písm. g) vkladá písm. h) „udeľuje
oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná
žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo
zeleninových druhov.“
Článok 3
Záverečné ustanovenia
1) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Organizačného poriadku č. OÚ/11-2/2020
účinného od 01.02.2020.
2) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.08.2020
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