
 

K O N T R A K T 
 

uzavretý medzi  

Ministerstvom životného prostredia SR 

a 

Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave 

 

 
Preambula  

V súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002, sa uzatvára kontrakt medzi 

ústredným orgánom štátnej správy – MŽP SR a jej podriadenou príspevkovou organizáciou – 

SHMÚ. Predmetný kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím aktom, 

vymedzujúcim finančné a organizačné vzťahy medzi MŽP SR a SHMÚ. 

 

 

I. 

 

ÚČASTNÍCI   KONTRAKTU 

 

Zadávateľ :                     Ministerstvo životného prostredia SR 
Sídlo:                                nám. Ľ. Štúra č.1, 812 35 Bratislava 1 

Štatutárny zástupca:          prof. RNDr. László Miklós, DrSc.,  minister 

Bankové spojenie:            Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15  

Číslo účtu:                        7000076103/8180  

IČO:                                  678 678  

a 

 

Riešiteľ:                          Slovenský hydrometeorologický ústav  

Sídlo:                                Jeséniova č. 17, 833 15 Bratislava 37 

Štatutárny zástupca:         Ing. Štefan Škulec, CSc., generálny riaditeľ 

Bankové spojenie:            Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

Číslo účtu:                        7000075944 /8180 

IČO:                                 156 884  

 

II. 

 

TRVANIE  KONTRAKTU 

 

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005. 

 

 

III. 

 

PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 

1. Objem finančných prostriedkov určených na splnenie úloh SHMÚ sa stanovuje na 

základe ukazovateľov, schválených zákonom NR SR č. 740/2004 Z. z. o štátnom 

rozpočte  na rok 2005. 
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2. Celková hodnota kontrahovaných prác je stanovená vo výške 385 735 tis. Sk, z toho  

          90 000 tis.Sk na POVAPSYS a monitoring, 61 200 tis. Sk na ČMS a 229 535 tis.Sk  

           na beţný transfer.      

            

 

 

3. Zadávateľ sa zaväzuje poskytnúť riešiteľovi pravidelne štvrťročné preddavky vo výške 

1/4 celkového ročného objemu kontrahovaného príspevku, pričom v preddavku na 1. 

štvrťrok bude poskytnutá ešte aj výška sumy na kapitálové výdavky. V prípade 

nepredvídaných okolností môţe zadávateľ na písomné poţiadanie riešiteľa poskytnúť 

vyšší štvrťročný preddavok, pričom celkový kontrahovaný ročný objem finančných 

prostriedkov zostáva nezmenený, resp. zvýšený. 

 

 

IV. 

 

PREDMET  ČINNOSTI 

 

1. Slovenský hydrometeorologický ústav je odbornou organizáciou s celoslovenskou 

pôsobnosťou, ktorého úlohou je : 

a) monitorovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov, charakterizujúcich 

stav ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky,  

b) zhromaţďovanie, validácia, hodnotenie, archivácia a interpretácia údajov a 

informácií o stave ovzdušia a vôd,  

c) poskytovanie údajov a informácií o stave a reţime ovzdušia a vôd,  

d) štúdium a popis dejov v atmosfére a hydrosfére. 

 

2. Napĺňaním týchto úloh ústav prispieva k realizácii potrieb Slovenskej republiky 

v nasledujúcich oblastiach : 

a) ochrana ţivotov a majetku, 

b) ochrana prírodného prostredia, 

c) tvorba prírodného prostredia a podpora ekonomického rozvoja na princípoch 

trvalo udrţateľného rozvoja. 

 

3. Slovenský hydrometeorologický ústav ďalej zabezpečuje : 

a) odborné aktivity a podujatia, pripravuje odborné podklady pre návrhy stratégií, 

koncepcií a právnych predpisov, vykonáva koordinačnú činnosť, vypracováva a 

realizuje projekty, stanoviská, odborné posudky, informácie a dokumenty, 

zabezpečuje odborný dohľad nad uplatňovaním právnych predpisov a 

implementuje moderné metódy a technológie, 

b) poskytuje ministerstvu odbornú pomoc, spolupracuje s orgánmi štátnej správy  

a so zainteresovanými odbornými a vedeckými inštitúciami v Slovenskej 

republike a v zahraničí,  

c) odbornú činnosť, zameranú na plnenie záväzkov, vyplývajúcich pre Slovenskú 

republiku z medzinárodných dohovorov v oblasti pôsobnosti a činnosti ústavu, 

d) prevádzkuje  špecializované monitorovacie siete.  
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4. Podrobný zoznam úloh v členení podľa čl. VI ods. 1) tvorí prílohu k tomuto 

kontraktu. 

 

V. 

 

SPÔSOB  A  TERMÍN  VYHODNOTENIA  KONTRAKTU 

 

1. Plnenie úloh kontraktu sa bude vyhodnocovať formou vypracovania správy o plnení úloh, 

ktorá bude predkladaná  riešiteľom zadávateľovi v termíne k 31. júlu 2005 (polročný 

odpočet výsledkov) a k 31. januáru 2006 (celoročný odpočet výsledkov – záverečná 

správa). 

 

 

VI. 

 

PRÁVA  A  POVINNOSTI  ZÚČASTNENÝCH  STRÁN 

 

1.  Účastníci kontraktu sa dohodli na realizovaní úloh v čase trvania kontraktu v členení na :  

 úsek generálneho riaditeľa, 

 divízia Financie a ľudské zdroje, 

 divízia Integrovaný manaţment, 

 divízia Hydrologická sluţba, 

 divízia Meteorologická sluţba. 

             

2. Zadávateľ sa zaväzuje : 

a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v čl. IV.,  tohoto kontraktu, 

v celkovej sume podľa čl. III. ods. 2), vo výške preddavkov podľa čl. III. ods. 3),  

b) včas informovať riešiteľa o zmenách v zadaniach úloh,  

c) zabezpečiť zodpovedajúcou výškou finančných prostriedkov nad rámec 

kontrahovanej sumy prípadné nové úlohy pre riešiteľa, ktoré vyplynú z rozhodnutí 

ústredných štátnych orgánov alebo zo zmluvných medzinárodných záväzkov 

Slovenskej republiky. 

 

3. Zadávateľ má právo : 

a) vykonávať priebeţné finančné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom, 

b) poţadovať odpočet výsledkov plnenia úloh v stanovených termínoch. 

 

4. Riešiteľ sa zaväzuje 

a) Vypracovať do 10. februára 2005 protokoly o zadaní jednotlivých úloh, v ktorých 

bude uvedené : 

 

 identifikácia úlohy a riešiteľa, 

 priorita úlohy, 

 druh, charakter a doba riešenia úlohy, 

 definovanie spôsobu financovania, 

 cieľ a výstupy úlohy, 

 časový harmonogram riešenia úlohy, 

 kľúčoví uţívatelia úlohy, 

 vyhodnotenie plnenia úlohy za I. polrok a rok, 
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 rozdelenie pracovnej kapacity na jednotlivých riešiteľov úlohy, 

 rozpočet výdavkov danej úlohy v členení podľa funkčnej a 

ekonomickej  klasifikácie. 

      Ďalej sa zaväzuje : 

b) riadne, v poţadovanej kvalite, podľa členenia a rozsahu stanovenom v zozname 

úloh, vykonať činnosti, dohodnuté týmto kontraktom, 

c) dodrţať celoročnú výšku finančných prostriedkov, dohodnutých kontraktom, 

d) včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu riešenia 

jednotlivých úloh, 

e) predkladať všetky poţadované podklady k vyhodnoteniu plnenia úloh 

v stanovených termínoch a poţadovanom rozsahu, 

f) odovzdať zadávateľovi z kaţdého vydaného titulu ním stanovený počet výtlačkov, 

g) vykonávať predbeţnú, priebeţnú a následnú finančnú kontrolu, ktorých cieľom 

bude zabezpečiť dodrţiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami.   

 

5. Riešiteľ má právo : 

a) v odôvodnených prípadoch presunúť finančné prostriedky medzi úlohami pri 

dodrţaní celoročnej kontrahovanej sumy a dodrţaní hospodárnosti, efektívnosti a 

účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. O tejto skutočnosti je povinný 

písomne informovať zadávateľa pred vykonaním poţadovanej zmeny, 

b)   byť včas  informovaný zadávateľom o zmenách v zadaných úlohách  a očakávaných 

          regulačných opatreniach. 

 

 

VII. 

 

ZVEREJNENIE  KONTRAKTU  A  VEREJNÝ  ODPOČET 

 

1. Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do 

31. januára 2005. 

 

2. Vypracovanie výročnej správy sa uskutoční do 30. apríla 2006, jeho zverejnenie na 

Internete do 15. mája  2006  a verejný odpočet splnenia úloh kontraktu sa uskutoční do 

30. júna 2006.  

 

V Bratislave dňa 31. decembra 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        minister                                                            generálny riaditeľ 

              Ţivotného prostredia                                                       Slovenského 

              Slovenskej republiky                                        hydrometeorologického ústavu 
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