DODATOK č. 2
ku K O N T R A K T U č. 01/2009-500

ÚČASTNÍCI KONTRAKTU
Zadávateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Sídlo:
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. Vladimír Chovan, minister
Osoba poverená k jednaniu: Ing. Jana Vargová, PhD.
riaditeľka odboru rastlinnej výroby

a

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

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC-106
900 41 Rovinka
Ing. Peter Rusňák, riaditeľ
Štátna pokladnica
7000341114/8180
31827951

Dodatkom č. 2 sa mení a dopĺňa Kontrakt č. 01/2009-500 pre rok 2009 (ďalej len „Kontrakt“)
takto:

ČLÁNOK I.
Kontrakt v článku III. PLATOBNÉ PODMIENKY v odstavci 2 sa mení nasledovne:
Celková hodnota prác je stanovená vo výške 350 371 EUR, z toho kapitálové výdavky
vo výške 20 850 EUR.
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ČLÁNOK II.

1. Doplnená príloha č. 2 Kontraktu č. 01/2009-500 je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku
č. 2.
2. Ostatné ustanovenia Kontraktu zo dňa 31.12.2008 zostávajú v pôvodnom znení.
3. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Kontraktu zo dňa 31.12.2008.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre riešiteľa
a 3 vyhotovenie pre zadávateľa.
5. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa .......................

V Rovinke dňa ..........................

Ing. Vladimír Chovan
...................................................
za zadávateľa (podpis, pečiatka)

Ing. Peter Rusňák
..............................................
za riešiteľa (podpis, pečiatka)
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Príloha č. 2 kontraktu č.
Názov úlohy:

Analýza stavu používanej techniky v poľnohospodárstve SR a dopady vplyvu opotrebovanosti
vybraných druhov strojov na výrobné náklady

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. František Zacharda, CSc.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Ľubor Miko
Odbor rastlinnej výroby MP SR
Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky,
Rovinka a v kooperácii regionálnymi pracoviskami SPPK.
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre rok 2009: 70 876,- EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1.2009 – 31.12.2009
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 04. „Ekonomická oblasť“, skupina 2 „Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
a poľovníctvo“, trieda 1 „Poľnohospodárstvo“, podtrieda 2 „Skúšobné a kontrolné ústavy“.
Stručná anotácia úlohy:
Úloha:

Analýza stavu používanej techniky v poľnohospodárstve SR a dopady vplyvu
opotrebovanosti vybraných druhov strojov na výrobné náklady

Úroveň poľnohospodárskej prvovýroby je hodnotená okrem iného aj podľa stavu
technickej základne poľnohospodárstva. Priemerný vek vybranej skupiny strojov v rastlinnej
výrobe bol k 31.12.2007 – 12,85 roka, vo vekovej štruktúre bol podiel strojov s vekom do 8
rokov len 13,23 % a v živočíšnej výrobe vo veku do 8 rokov bolo 40,82 % strojov a zariadení.
Technická úroveň používanej techniky, veková a výkonová štruktúra v podstatnej miere
ovplyvňujú možnosti využívania techniky a priamo ovplyvňujú výrobné náklady
v poľnohospodárskej prvovýrobe. Pri posudzovaní možností a konkurencieschopnosti
slovenského poľnohospodárstva je nevyhnutné poznať skutočný stav používanej techniky,
jeho opotrebovanosť, technické a exploatačné schopnosti.
Uznesenie z porady vedenia Ministerstva pôdohospodárstva zo dňa 11.9.2008 uložilo sekcii
poľnohospodárstva v spolupráci s TSÚP Rovinka predložiť „Informáciu o stave
v poľnohospodárskej mechanizácii k 31.12.2008“ na rokovanie porady vedenia v termíne do
31.8.2009.
Téma je rozdelená na 2 čiastkové úlohy:
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Čiastková úloha č. 1: Inventarizácia používaných strojov v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Cieľ úlohy:
Vykonať inventarizáciu používanej techniky v rastlinnej a živočíšnej výrobe vo vybranom
súbore podnikov a na základe dosiahnutých výsledkov spracovať analýzu vekovej
a výkonovej štruktúry vybraných druhov strojov.
Zdôvodnenie riešenia:
Aktuálny stav používanej techniky je možné hodnotiť na základe vyhodnotenia stavu
používaných strojov priamo v poľnohospodárskych podnikoch a možnostiach obnovy strojov.
Obnova strojov za posledné obdobie je nedostatočná a nedosahuje ani úroveň jednoduchej
reprodukcie. Preto sa zhoršuje priemerný vek strojov a tým aj jeho exploatačné schopnosti.
Čiastková úloha č. 2: Analýza prevádzkových nákladov vybraných druhov strojov v RV
Cieľ úlohy:
Na základe zistených prevádzkovo-ekonomických údajov pri používaní vybraných druhov
strojov, obilných kombajnov, traktorov a samohybných rezačiek, stanoviť priemerné
dosahované výkonnosti, náklady na prevádzku a dopad na výrobné náklady.
Zdôvodnenie riešenia:
Obecne platné závislosti potvrdzujú, že opotrebovanosť techniky vzrastá v závislosti na čase
používania (prevádzky). Vplyvom zvýšenia opotrebovanosti sa zvyšujú požiadavky na
náhradné diely, opravy, znižuje sa výkonnosť a produktivita práce. Vybrané druhy strojov,
traktory, obilné kombajny a samohybné rezačky svojimi špecifikami ako je ich počet,
obstarávacia cena, ročná výkonnosť, patria medzi tie, ktoré najviac vplývajú na ekonomiku
podniku. Preto je nevyhnutné poznať ich prevádzkovo-ekonomické parametre a ich dopad na
výrobné náklady.
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