ZMLUVA
č. 1209/2011-710/MPRV SR
uzavretá medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
a
Lesmi Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica
Preambula
Zmluva sa uzatvára medzi ústredným orgánom štátnej správy – Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“, alebo „poskytovateľ“) a jej
založeným štátnym podnikom – Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „Lesy SR,
š.p.“, alebo „prijímateľ“). Zmluva nie je uzatvorená v zmysle právneho úkonu, ale aktom
upravujúcim obsahové, finančné a organizačné vzťahy medzi MPRV SR a Lesmi SR, š.p.
Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
Poskytovateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Bankové spojenie:
Výdavkový účet:
Prijímový účet:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Zsolt Simon – minister
00156621
Štátna pokladnica Bratislava
7000081105/8180
7000081068/8180

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

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
975 66 Banská Bystrica
36 038 351
Ing. Igor Viszlai – generálny riaditeľ
Všeobecná úverová banka, a.s.
2161-6806312/0200
Článok II.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“) je poskytnutie bežného transferu finančných
prostriedkov z rozpočtovej kapitoly poskytovateľa na úhradu vynaložených nákladov
prijímateľa v súvislosti s realizáciou povodňových zabezpečovacích prác v období od 1.
januára 2011 do 31. augusta 2011.
2. Použitie finančných prostriedkov je účelové, v súlade s vládou Slovenskej republiky
schváleným materiálom „Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej
republiky od 1. januára do 31. augusta 2011“ zo dňa 19. decembra 2011.
3. Finančné prostriedky sú poskytnuté na základe uznesenia vlády SR č. 820/2011 z 19.
decembra 2011.

Článok III.
FINANČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Objem finančných prostriedkov na realizáciu povodňových zabezpečovacích prác prijímateľa
je vyčíslený vo vládou Slovenskej republiky schválenom materiáli „Správa o priebehu
a následkoch povodní na území Slovenskej republiky od 1. januára do 31. augusta 2011“ zo
dňa 19. decembra 2011.
2. Hodnota transferu finančných prostriedkov, celková hodnota realizovaných prác je 87 979,80
EUR.
3. Prijímateľ po uplynutí rozpočtového roka vo vzťahu k poskytnutým finančným prostriedkom
štátneho rozpočtu vykoná zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom podľa
pokynu Ministerstva financií SR.
4. Prijímateľ na požiadanie poskytovateľa predloží údaje z účtovníctva a výkazníctva za rok
2011, prípadne iné požadované doklady týkajúce sa použitia poskytnutých prostriedkov
štátneho rozpočtu.
Článok IV.
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky transferu vo výške podľa čl. III. tejto
zmluvy do 31. decembra 2011 jednorazovo v celkovej výške na účet uvedený v zmluve,
b) archivovať doklady týkajúce sa poskytnutia, použitia a vyúčtovania finančných
prostriedkov transferu podľa tejto zmluvy po dobu päť rokov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje:
a) kedykoľvek na požiadanie poskytovateľa poskytnúť informácie o použití transferu
finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy so všetkými dokladmi a za podmienok, ktoré
stanoví poskytovateľ,
b) archivovať doklady týkajúce sa použitia transferu finančných prostriedkov podľa tejto
zmluvy po dobu päť rokov,
c) v prípade porušenia zmluvne dohodnutých podmienok finančné prostriedky transferu
vrátiť vo výške adekvátnej porušeniu zmluvy na príjmový účet poskytovateľa do termínu
ním stanoveného.
Článok VI.
ZVEREJNENIE ZMLUVY
1. Túto zmluvu zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do
31. januára 2012.
2. Účastníci zmluvy súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a
dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Prjímateľ nesmie použiť poskytnuté peňažné prostriedky na iný účel ako je stanovené v tejto
zmluve.

2. Zmluvu možno zrušiť len dohodou obidvoch zúčastnených strán. Zmeny a doplnky v
priebehu trvania zmluvy je možné vykonať na základe dohody oboch strán formou
písomných dodatkov podpísaných obidvoma účastníkmi zmluvy.
3. Zmluva sa vyhotoví písomne v šiestich vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ obdrží štyri
vyhotovenia a prijímateľ obdrží dve vyhotovenia.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zúčastnených strán.

V Bratislave dňa:

V Banskej Bystrici dňa:

Za poskytovateľa:

Za prijímateľa:

Ing. Zsolt Simon
minister

Ing. Igor Viszlai
generálny riaditeľ

Vypracoval

Funkcia

Titul, meno a
priezvisko

hlavný štátny radca

Ing. Ivan
Wolf,CSc.

Oddelenie lesníckej politiky

vedúci oddelenia

Ing. Drahoš
Brezula

Odbor riadenia lesného
hospodárstva

riaditeľ odboru

Ing. Pavel Toma

Sekcia lesného hospodárstva generálny riaditeľ sekcie
a spracovania dreva

Ing. Igor Olajec

Sekcia pôdohospodárskej
politiky a rozpočtu

Ing. Karol
Zimmer

generálny riaditeľ sekcie

Podpis

Dátum

