KONTRAKT
o poskytnutí bežného transferu
pre rok 2011
uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín
číslo 362/2010-520-K
PREAMBULA
V súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 sa uzatvára kontrakt medzi
ústredným orgánom štátnej správy - Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (ďalej len „MPaRV SR“) a jej priamo riadenou príspevkovou organizáciou
– Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom Dolný Kubín (ďalej len „ŠVPÚ Dolný
Kubín“). Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím aktom upravujúcim
obsahové, finančné a organizačné vzťahy medzi MPaRV SR a ŠVPÚ Dolný Kubín.
I.
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovníci poverení
rokovaním:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Zsolt Simon, minister
Štátna pokladnica
7000081105/8180
00156621
Ing. Zuzana Kontrová, generálna riaditeľka sekcie
poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu
Ing. Andrea Hrdá, riaditeľka odboru živočíšnej výroby
a

Poskytovateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovníci poverení
rokovaním:

Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
Janoškova l611/58, 026 01 Dolný Kubín
MVDr. Peter Mydlo – poverený vedením ŠVPÚ Dolný Kubín
Štátna pokladnica
7000341325/8180
17334870
MVDr. Peter Mydlo – poverený vedením ŠVPÚ Dolný Kubín
Ing. Mária Némethová, vedúca odboru ekonomiky
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II.
TRVANIE KONTRAKTU
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011.
III.
PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Objem prostriedkov pre potreby ŠVPÚ Dolný Kubín je určený na základe rozpočtu
MPaRV SR schváleného vládou a parlamentom SR.
Celková hodnota prác je stanovená vo výške 1 132 511 EUR
(slovom jeden milión stotridsaťdva tisíc päťstojedenásť EUR).
Vzhľadom na charakter úloh kalkulácia ceny vychádza z nákladov riešiteľa, ktoré zahŕňajú
priamu mzdu na pracovníka, ostatné priame náklady a režijné náklady organizácie podľa
interného kalkulačného vzorca.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť sumu uvedenú v článku III bod 1 do 10%, ktorá
predstavuje rezervu objednávateľa, ktorú môže použiť na pokrytie zníženia sumy
rozpočtovanej vládou v dôsledku regulačných opatrení.
3. V prípade, ak zníženie sumy uvedenej v čl. III bod 1 bude nižšie ako 5% dohodnutej ceny
práce 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 činnosti stanovený v čl. IV zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi pravidelne mesačné zálohy vo výške
1/12 celkového ročného objemu príspevku stanoveného v čl. III bod 1. V odôvodnených
prípadoch a podľa termínu ukončenia úlohy na základe dohody.
5. Zabezpečenie úloh, resp. poddodávok bude realizované v súlade so zákonom NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR
č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

IV.
PREDMET ČINNOSTI
1. Predmet činnosti poskytovateľa na dobu trvania kontraktu vychádza z požiadaviek zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1995
Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákona č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní
na trh a používaní krmív (krmivársky zákon). Analýzy vzoriek v rámci úradných kontrol sa
vykonávajú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ktorým
sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva v platnom znení, zriaďuje
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Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti
potravín v platnom znení, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004
o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečiť overenie dodržiavania
potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá
v platnom znení, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa
ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu
určených na ľudskú spotrebu v platnom znení a v rozsahu metodických pokynov ŠVPS SR
platných pre rok 2011.
2. Účastníci kontraktu sa dohodli na riešení úloh, resp. poskytovaní služieb v čase trvania
kontraktu v nasledujúcom rozsahu a výške sumy na to vynaložených finančných prostriedkov:

Špecifikácia účelových činností
P.č.
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Názov účelovej činnosti

Veterinárna prevencia a ochrana (08W 01 01)

Doba
riešenia
I. – XII. 2011

Výška
Bežného
transferu
v EUR
220 728

I. – XII. 2011

746 967

v rozsahu metodických pokynov vydaných Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR platných pre rok
2011 v oblasti zdravia zvierat a ochrany štátneho územia:
• Národný plán kontroly rezíduí- Metodický pokyn
vydaný ŠVPS SR č. 3/2011
o V rámci tohto programu analýzy na
antibakteriálne látky v surovinách,
nitrofurány a ich metabolity, zakázané
antiparazitiká u rýb, antibakteriálne látky
v mede.
• Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho
územia Slovenskej republiky na rok 2011- pokyn
vydaný ŠVPS SR, schválený MPaRV SR v roku
2010.
o vyšetrenia v rámci povinných
diagnostických akcií najmä bakteriologické
a sérologické vyšetrenia abortov,
sérologické vyšetrenia Aujezského choroby,
IBR, leukózy, vyšetrenia chorôb rýb a včiel.
2

Potravinový dozor (08W 01 02)
v rozsahu metodických pokynov platných pre rok 2011,
vydaných Štátnou veterinárnou a potravinovou správou
SR:
• Postup odberu vzoriek a laboratórneho
vyšetrovania produktov živočíšneho pôvodu pri
úradných kontrolách - Metodický pokyn vydaný
ŠVPS SR č.12/2011
o V rámci tohto programu analýzy napr. na
mikrobiologické parametre –
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Campylobacter, E. coli, Listerie,
kvalitatívne ukazovatele a falšovanie medu,
antibakteriálne látky v potravinách
živočíšneho pôvodu, polyaromatické
uhľovodíky.
• Pokyn ŠVPS SR na odber vzoriek potravín
a surovín rastlinného pôvodu na rok 2011 Metodický pokyn vydaný ŠVPS SR č. 1/2011-360
o V rámci tohto programu analýzy napr. na
farbivá, GMO, konzervačné látky
v potravinách, akrylamid, vírusy
v potravinách, falšovanie čokolád.
• Zabezpečenie zvozu laboratórnych vzoriek do
laboratórií
3

Diagnostika a skúšanie potravín (08W 02 01)

62 000
I. – XII. 2011

164 816

Zabezpečenie činnosti národných referenčných
laboratórií:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Národné referenčné laboratórium pre choroby rýb
Národné referenčné laboratórium pre monitorovanie
vírusovej a bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov
Národné referenčné laboratórium pre sledovanie
morských biotoxínov
Národné referenčné pre antimikrobiálnu rezistenciu
Národné referenčné laboratórium pre geneticky
modifikované potraviny a krmivá
Národné referenčné laboratórium pre Campylobacter
Národné referenčné laboratórium pre Listeria
monocytogenes
Národné referenčné laboratórium pre Escherichia coli,
vrátane verotoxín produkujúcich E.coli /VTEC/
Národné
referenčné
laboratórium
pre
koagulázopozitívne
stafylokoky
vrátane
Staphylococcus aureus
Národné referenčné laboratórium pre antibakteriálne
látky, (tetracyklíny, sulfonamidy, quinolóny) a iné
farmakologicky aktívne látky, farbivá a niektoré
zakázané látky (B1, B2f, B3e, A6 – chloramfenikol,
nitrofurány
Národné referenčné laboratórium pre polycyklické
aromatické uhľovodíky
Národné referenčné laboratórium chorôb kôrovcov

Spolu

1 132 511
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Kalkulácia účelových činností
P. č.
Kalkulačná položka
1 Náklady z hlavnej činnosti celkom (r. 02 + 03)
2 Spotreba materiálu
3 Spotreba energie
4 Služby
5 Osobné náklady celkom (r. 06+07+08)
6 Mzdové náklady
7 Zákonné zdravotné, sociálne poistenie
8 Zákonné sociálne náklady
9 Dane a poplatky
10 Ostatné náklady
11 Odpisy, predaný majetok a rezervy
12 Finančné náklady
13 Celkové náklady (r. 01 + 04+05+09+10+11+12 )

Čiastka v EURO
452 443
364 093
88 350
29 000
630 168
457 663
150 675
21 830
3 985
12 945
0
3 970
1 132 511

V.
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU
1. Priebežné hodnotenie plnenia úloh kontraktu sa uskutoční formou kontrolného dňa najneskôr
do 15. septembra daného kalendárneho roka za účasti zástupcov objednávateľa
a poskytovateľa.
2. Dokumentáciu ku kontrolnému dňu tvoria priebežné správy o plnení jednotlivých úloh.
Na kontrolnom dni sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivých úloh a problémy spojené s ich
plnením.
3. Dokumentácia potrebná k vyhodnoteniu zmluvy bude pozostávať z protokolov o odovzdaní
výsledkov riešenia ku koncu roku 2011, príslušných finančných dokladov a zápisu
z kontrolného dňa v roku 2011.
VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KONTRAKTU
1. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku IV bod 2 v celoročnom
rozsahu podľa článku III kontraktu,
b) poskytnúť poskytovateľom konzultácie, prípadne ďalšie odborné odporúčania
a stanoviská, alebo iné odborné údaje potrebné k zhotoveniu úloh a k vypracovaniu činností
uvedených v čl. IV bod 2,
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c) v termínoch stanovených v článku V kontraktu organizovať preberacie konania,
v dohodnutých termínoch vykonať kontrolné dni plnenia všetkých úloh dohodnutých týmto
kontraktom a splatných ku koncu príslušného polroka,
d) včas informovať poskytovateľa o zmenách v zadaní úloh.
2. Objednávateľ má právo:
a) znížiť sumu uvedenú v článku III, bod 1 do výšky 5% v dôsledku regulačných opatrení
kapitoly,
b) krátiť objem kontraktu dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov
v rozsahu a termínoch, ktoré budú počas trvania kontraktu určené príslušným uznesením
vlády SR,
c) v prípade nesplnenia legislatívnych povinností (napr. nepredloženia účtovnej uzávierky)
v stanovenom termíne a kvalite pozastaviť vyplácanie bežného transferu do doby splnenia
povinnosti poskytovateľom,
d) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom,
e) penalizovať zhotoviteľa v prípadoch nedodržania termínov plnenia úloh. Spôsob a výška
penalizácie sa stanoví na kontrolnom dni,
f) poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktom pri zachovaní
autorských práv.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) v požadovanej kvalite a podľa stanovených termínov v kontrakte protokolárne odovzdať
výsledky riešenia predmetných úloh a vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom
(čl. IV bod 2 ),
b) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady stanovené
na riešenie jednotlivých úloh, resp. realizáciu jednotlivých úloh,
c) predložiť týždeň pred termínom konania kontrolného dňa všetky dohodnuté podklady
na rokovanie kontrolného dňa,
d) včas informovať objednávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia úloh
účelových činností,
e) zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a nezverejňovať výsledky ich riešenia
bez súhlasu objednávateľa.
4. Poskytovateľ má právo:
a) bezplatne získať od objednávateľa všetky štatistické, poprípade ďalšie odborné údaje
potrebné na riešenie alebo overenie výsledkov riešenia jednotlivých úloh, resp. údaje
potrebné na realizáciu predmetnej činnosti uvedenú v čl. IV,
b) požadovať od objednávateľa, aby vytvoril v prípade potreby organizačné podmienky
na zabezpečenie kontraktom stanovenej činnosti.
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VII.
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET
a) Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach
do 31. 01. 2011,
b) Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie výročnej správy sa uskutoční podľa
pokynov objednávateľa.

V Bratislave
Dňa:

–––––––––––––––––––––––
Ing. Zsolt Simon
objednávateľ

V Dolnom Kubíne
Dňa:

–––––––––––––––––––––––––
MVDr. Peter Mydlo
poskytovateľ
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