
 

K O  N T R A K T 

 

uzavretý medzi 

Ministerstvom životného prostredia SR 

a 

Správou slovenských jaskýň na rozpočtované úlohy na rok 2005 

 

 

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 priamo riadenou príspevkovou  organizáciou 

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

vymedzujúcim finančné a organizačné vzťahy medzi MŽP SR a SSJ.  

 

 

 

I. 

Účastníci kontraktu 

 

Zadávateľ:                  Ministerstvo životného prostredia SR 

Sídlo:                           Námestie Ľudovíta Štúra 1,  812 35 Bratislava 

Štaturárny zástupca:  prof. RNDr. László Miklós, minister  

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    7000076103/8180                   

IČO:                            678678  

 

a 

 

Riešiteľ:              Správa slovenských jaskýň 

Sídlo:                          Hodţova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Štatutárny zástupca:    Ing. Jozef Hlaváč, riaditeľ 

Bankové spojenie:             Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000071433/8180 

IČO:    681792 

 

              II. 

          Trvanie kontraktu 

 

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

 

 

            III. 

                                                              Platobné podmienky 

 

1. Objem  prostriedkov  určený  na   finančné  krytie  výdavkov úseku ochrany jaskýň sa      

    stanovuje v súlade so Zákonom o štátnom rozpočte na rok 2005 č. 740/2004 uverejnenom 

    v Zbierke zákonov 29. 12. 2004.  

 

 



2. Celková finančná čiastka predstavuje     12 000,- tis. Sk, v tom: 

    beţný transfer predstavuje           9 000,- tis. Sk 

    kapitálový transfer predstavuje             3 000,- tis. Sk                     

 

3. Zadávateľ   si  vyhradzuje   právo   zníţiť  sumu  uvedenú  v  čl.  III  odst. 2  aţ o 10%. 

    Desať   percentná   suma   predstavuje   rezervu   zadávateľa,   ktorú   môţe  pouţiť na  

    pokrytie  zníţenia  sumy  rozpočtovanej  vládou  pre  riešiteľa v dôsledku regulačných  

    opatrení. 

 

4. V prípade, ak zníţenie sumy uvedenej v čl. III. ods. 2 bude predstavovať menej ako 5 %  

    dohodnutej ceny prác na dobu trvania kontraktu,  riešiteľ  bude  riešiť úlohy   bez zmeny 

    plánu. Ak bude zníţenie uvedenej sumy vyššie   ako 5 %,   účastnícke  strany  vypracujú  

    dodatok ku kontraktu pozmeňujúci rozsah predmetu činnosti stanovený v čl. IV. kontraktu.  

 

5.  Zadávateľ  sa  zaväzuje  poskytnúť  riešiteľovi pravidelné štvrťročné zálohy vo výške 

     1/4 celkového ročného objemu príspevku stanoveného v čl. III. odst. 2. 

 

 

 

          IV. 

        Predmet činnosti 

 

1. Predmet  činnosti  riešiteľa  vychádza  z  plánu hlavných úloh úseku ochrany jaskýň v 

tématických  oblastiach,  ktoré  tvoria  prílohu kontraktu.  Zároveň  uvádzajú finančné 

krytie  jednotlivých  úloh, ako aj termíny ich plnenia a objem mzdových prostriedkov 

a odvodov do fondov vyčlenené na ich riešenie.  

     

 

 

V. 

Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktov 

 

1. Priebeţné  hodnotenie  plnenia úloh kontraktu sa uskutočnia formou kontrolného dňa  

raz  za  štvrťrok najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného 

štvrťroka za účasti zástupcov zadávateľa a riešiteľa. 

 

2. Dokumentáciu   ku  kontrolným  dňom  tvoria  protokoly  o  odovzdaní výsledkov za  

      kontrolovaný  štvrťrok,  resp.  zápisy  z  kontrolných dní  k  jednotlivým  úlohám. Na  

      kontrolnom  dni  sa  prerokuje priebeh  plnenia jednotlivých úloh a problémy spojené 

      s ich plnením. 

 

3. Plnenie  úloh  vyplývajúcich  z   kontraktu  sa  vyhodnotí  po  uplynutí  doby  trvania 

kontraktu  formou  kontrolného  dňa  najneskôr  do  20.  januára  za účasti  zástupcov 

zadávateľa a zodpovedných riešiteľov. 

 

4. Dokumentácia  potrebná  k  vyhodnoteniu  kontraktu bude pozostávať z protokolov o 

      odovzdaní výsledkov  riešenia  v  IV.  štvrťroku a zápisov z kontrolných dní  za  I. aţ 

      III. štvrťrok 2005.           

 

 



VI. 

Práva a povinnosti zúčastnených strán 

 

 

1. Ministerstvo životného prostredia /ďalej MŢP/ sa zaväzuje zabezpečiť financovanie 

      predmetu činnosti v zmysle schváleného príspevku čl. III. odst. v  celoročnom  rozsahu, 

- včas informovať riešiteľa o prípadných zmenách rozpočtu v oblasti financovania  úloh. 

     

2.   MŽP má právo krátiť objem finančných prostriedkov na jednotlivé úlohy v rozsahu a     

      termínoch, ktoré budú počas trvania kontraktu určené rozhodnutím vlády, 

 - vykonávať priebeţné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom 

 

3.  Správa  slovenských  jaskýň  /ďalej SSJ/  sa  zaväzuje  podľa  stanovených  termínov   

     v protokole úloh vykonať úlohy dohodnuté týmto kontraktom, 

- dodrţať  celoročný  rozpočet  dohodnutý  kontraktom  a neprekročiť náklady stanovené 

  na riešenie jednotlivých úloh, 

    - včas  informovať  zadávateľa  o  prípadných  problémoch,  ktoré  sa vyskytli v priebehu        

       riešenia úloh. 

    - z kaţdého vydaného titulu odovzdať zadávateľovi 30 kusov. Odovzdanie a prebratie diela sa 

uskutoční formou záverečnej správy, prevzatím publikácií a podpísaním protokolu o prevzatí 

diela najneskôr do 15 dní od vydania posledného titulu. Zadávateľ je oprávnený skontrolovať 

predmet diela v jednotlivých stupňoch zhotovenia podľa dohodnutých kontrolných dní, 

ukončiť alebo pozastaviť riešenie úlohy, prípadne stanoviť zmenu úlohy. 

 

4. SSJ má právo:  bezplatne  získať  od  zadávateľa  potrebné informácie, ktoré by pomohli 

    pri plnení kontraktom stanovených úloh,   

- poţadovať od zadávateľa, aby podľa povahy stanovených úloh vytvoril príslušné   

organizačné a technické podmienky na ich prezentáciu.  

 

 

 

VII. 

ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET 

 

1. Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do 31. 

1. 2005. 

 

2. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie finančnej správy sa uskutoční na 

základe výzvy zadávateľa v termíne ním stanovenom. 

 

 

V Bratislave,   dňa   

 

minister 

ţivotného prostredia 

Slovenskej republiky 

 riaditeľ 

Správy slovenských jaskýň 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

          Ministerstvo ţivotného prostredia SR 

          Sekcia ekonomiky a vnútornej správy 

          Ing. Viola Procházková, generálna riaditeľka 

          Nám. Ľ. Štúra 1 

          812 35 Bratislava 

 

 

 

 

 

    41-2005/EÚ     V Lipt. Mikuláši,     12. 1. 2005 

 

 

 

 

 

Zaslanie kontraktu  

 

 V prílohe listu Vám zasielame kontrakt uzavretý medzi našou organizáciou a 

Ministerstvom ţivotného prostredia Slovenskej republiky v súlade so Zákonom o štátnom 

rozpočte na rok 2005 č. 740/2004 Zbierky zákonov.  

 

 S pozdravom 

 

 

 

        Ing. Jozef Hlaváč 

                riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: 2x kontrakt 

 

 

Vybavuje: Ing. Lýdia Jánošíková 

           


