KONTRAKT
uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
a
Agroinštitútom Nitra
na realizáciu úloh v oblasti vzdelávania v roku 2007
č. 1112/2007-550

I.
Účastníci kontraktu
Zadávateľ :

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) ústredný orgán
štátnej správy Slovenskej republiky zriadený v zmysle zákona NR
SR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných orgánov
štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Sídlo :
Štatutárny zástupca :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :
Pracovník poverený
k rokovaniu

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Miroslav Jureňa, minister
Štátna pokladnica
7000081105/8180
00156 621
Ing. Štefan Adam, poverený zastupovaním generálneho riaditeľa
sekcie poľnohospodárstva a obchodu
a

Riešiteľ
Sídlo
Štatutárny zástupca
Bankové spojenie
Číslo účtu
Druh organizácie
IČO
Pracovník poverený
k rokovaniu:

Agroinštitút Nitra (AI)
Vzdelávacia organizácia MP SR
Akademická č. 4, 949 01 Nitra
prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.
Štátna pokladnica
7000072567 / 8180
príspevková
156 540
prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD., riaditeľ

II.
Trvanie kontraktu
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007.
III.
Predmet kontraktu
1. Predmet činnosti riešiteľa na dobu trvania kontraktu vychádza zo zriaďovacej listiny riešiteľa.
2. Účastníci kontraktu sa dohodli na poskytovaní služieb, resp. riešení úloh v zmysle schválených
koncepcií celoživotného vzdelávania, poradenstva v rezorte pôdohospodárstva a úloh vyplývajúcich
z dohody medzi MP SR a MŠ SR zo dňa 4.6.2002
3. Neoddeliteľnou súčasťou kontraktu je rozpis predmetu činnosti podľa účelových činností – príloha
č.1.
IV.
Platobné podmienky
1. Objem prostriedkov určených na splnenie predmetu kontraktu sa stanovuje na základe rozpočtu MP
SR, schváleného vládou a parlamentom SR.
2. Celková hodnota kontraktu je stanovená vo výške 8.540 tis. Sk v nasledovnom dohodnutom
rozsahu :
Účelové činnosti na rok 2007
P.č.
1.
2.
3.
4.

Predmet činnosti
Ďalšie odborné vzdelávanie v rezorte pôdohospodárstva
Pôdohospodársky poradenský systém
Zahraničná spolupráca
Podpora vidieckej mládeže v súlade s trvalo udržateľným rozvojom
poľnohospodárstva a vidieka
Spolu:

Plánovaný objem
kontraktu v tis. Sk
4 400
1 200
2 040
900
8 540

3. Dohodnutá výška prostriedkov môže byť v priebehu roka upravená podľa regulačných opatrení
schválených vládou SR.
4. V prípade, ak zníženie sumy uvedenej v čl. IV ods. 2 bude predstavovať menej ako 5 % dohodnutej
ceny prác na dobu trvania kontraktu, riešiteľ bude riešiť úlohy bez zmeny plánu. Ak bude zníženie
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 pravidelne preddavky v zmysle zákona NR SR č.
291/2002 o štátnej pokladnici.

V.
Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu
1. Hodnotenie plnenia úloh kontraktu organizuje a riadi zadávateľ.
2. Priebežné hodnotenia plnenia úloh kontraktu sa uskutočnia polročne formou kontrolného dňa za
účasti zástupcov zadávateľa a riešiteľa. Termín kontrolného dňa určí zadávateľ najneskôr do 20 dní
po uplynutí príslušného polroka.
3. Dokumentáciu ku kontrolnému dňu tvorí protokol o odovzdaných službách a vykonaných
činnostiach za hodnotený polrok. Na kontrolnom dni sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivých úloh
a problémy s ich plnením. Z kontrolného dňa sa vyhotoví zápis.
4. Vyhodnotenie plnenia kontraktu sa uskutoční po uplynutí doby trvania kontraktu najneskôr do
28. februára 2008 za účasti zástupcov zadávateľa a zodpovedných riešiteľov. Dokumentáciu
potrebnú k vyhodnoteniu kontraktu tvoria protokoly o odovzdaných službách a vykonaných
činnostiach a zápisy z kontrolných dní.
VI.
Práva a povinnosti zúčastnených strán
1. MP SR sa zaväzuje :
(a) Zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku III. kontraktu v celoročnom
rozsahu podľa čl. IV. kontraktu.
(b) Poskytnúť riešiteľovi potrebné podklady a konzultácie k vykonávaniu činnosti podľa čl. III.
kontraktu.
(c) Zorganizovať preberacie konanie a v dohodnutých termínoch vykonať kontrolné dni plnenia
úloh podľa čl. V. kontraktu.
(d) V dostatočnom predstihu informovať riešiteľa o zmenách v zadaní úloh podľa čl. III. kontraktu.
(e) Pri zverejňovaní výsledkov riešenia a činnosti stanovených týmto kontraktom dodržiavať
autorské práva v zmysle autorského zákona.
2. MP SR má právo :
(a) Vykonať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom.
(b) Poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných kontraktom pri zachovaní autorských
práv.
(c) Upraviť špecifikáciu prác na základe výsledkov kontroly plnenia predmetu činnosti, prípadne
zastaviť práce na činnostiach s tým, že ku dňu zastavenia uhradí skutočne vynaložené náklady.
3. Agroinštitút Nitra sa zaväzuje :
(a) Riadne, v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch protokolárne odovzdať predmet
plnenia kontraktu, resp. vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom.
(b) Predložiť týždeň pred termínom konania kontrolného dňa dohodnuté podklady na rokovanie
v kontrolnom dni.
(c) Včas informovať zadávateľa o prekážkach alebo o nevhodných pokynoch zadávateľa, ktoré sa
vyskytli v priebehu plnenia úloh.

(d) Zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, najmä však o informáciách, ktoré vzniknú ako
nové a nezverejňovať ich bez súhlasu zadávateľa.
4. Agroinštitút Nitra má právo :
(a) Získať od zadávateľa potrebné podklady k riešeniu úloh podľa čl. IV. kontraktu. Rozsah, termíny
a spôsob poskytnutia údajov sa stanoví v protokole.
(b) Presunúť finančné prostriedky medzi jednotlivými činnosťami v rozsahu do 10% hodnoty
kontraktu bez jeho zmeny. Opodstatnenosť presunu zdôvodní v protokole o odovzdaných
službách a vykonaných činnostiach v rámci kontrolného dňa.
VII.
Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet
1) Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do 14 dní od
jej podpisu.
2) Výročnú správu o plnení predmetu tohto kontraktu uverejnia obidve strany na svojich internetových
stránkach do 15.4. 2008.
3) Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu sa uskutoční minimálne 14 dní po vypracovaní a predložení
výročnej správy v termíne do 31.5.2008.
VIII.
Záverečné ustanovenia
Tento kontrakt je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý účastník kontraktu obdrží po dva rovnopisy.

V Bratislave dňa 30.1.2007

V Nitre dňa 21.12.2006

za Ministerstvo pôdohospodárstva SR:
Ing. Miroslav Jureňa
minister

za Agroinštitút Nitra:
prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.
riaditeľ

