Dodatok č. 2 ku kontraktu č. 1180/2011-710/MPRV SR
uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Národným lesníckym centrom

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

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „MPRV SR“)
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. – minister
Štátna pokladnica Bratislava
7000081105/8180
156621
Ing. Ján Mizerák - generálny riaditeľ
sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva
MPRV SR
a

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

Národné lesnícke centrum (ďalej len „NLC“)
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Ing. Martin Moravčík, CSc. – generálny riaditeľ
Štátna pokladnica Bratislava
7000341333/8180
42001315
Ing. Martin Moravčík, CSc., – generálny riaditeľ NLC

Článok I.
Dodatkom č. 2 sa zvyšuje cena prvku Vyhotovenie PSL (08V0203) kontraktu č. 1180/2011710/MPRV SR o 50 000,- EUR. Finančné prostriedky sa vykryjú z rozpočtu MPRV SR.
Článok II.
V čl. III. Finančné a platobné podmienky, bod 2 sa celková hodnota kontraktu č. 1180/2011710/MPRV SR na základe tohto dodatku stanovuje na sumu 4 696 173,- EUR.
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Článok III.
Zároveň sa týmto dodatkom upravuje cena úlohy č. 5 Výber vyhotovovateľa programu
starostlivosti o lesy (PSL) a zabezpečenie úloh verejného obstarávateľa PSL na sumu
2 278 816,- EUR. Ostatné časti kontraktu č. 1180/2011-710/MPRV SR zostávajú bez zmien.
Príloha kontraktu č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou kontraktu sa upravuje v zmysle
uvedeného.
Článok IV.
1. Dodatok č. 2 ku kontraktu sa vyhotovuje v piatich exemplároch, z ktorých MPRV SR
dostane 3 exempláre a NLC Zvolen dostane 2 exempláre.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zúčastnených strán, účinnosť
nadobúda deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv a tvorí neoddeliteľnú súčasť
kontraktu č. 1180/2011-710/MPRV SR uzavretého medzi MPRV SR a NLC Zvolen.

V Bratislave dňa:

Vo Zvolene dňa:

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
minister

Predkladá:

Ing. Martin Moravčík, CSc.
generálny riaditeľ

Funkcia

Titul, meno a priezvisko

Rerferent príslušného odboru do pôsobnosti

Ing. Drahoš Brezula

ktorého spadá organizácia
Príslušný odbor

riaditeľ odboru

Ing. Jozef Dóczy, PhD.

riaditeľ odboru

Mgr. Vasil Demjan

Sekcia legislatívy

generálny riaditeľ sekcie

JUDr. Jaroslav Puškáč,

Príslušná odborná sekcia

generálny riaditeľ sekcie

Ing. Ján Mizerák

Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu

generálna riaditeľka sekcie

Ing. Slávka Jánošíková, PhD.

Kancelária ministra

poverená zast. riaditeľa kancelárie ministra

Monika Pôbišová

Právne posúdil:
Odbor právny a evidencie zmlúv
Schválil:
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Podpis

Dátum

Príloha č.1 ku kontraktu č. 1180/2011-710/MPRV SR
Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu
z rozpočtovej kapitoly MPRV SR na rok 2012
Por. č. Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202) Úloha vyplývajúca z:

Časové
hľadisko

Cena úlohy v EUR

1.

Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL),
tvorba metód a postupov jej vykonávania

§ 38 ods. 2 písm. a) z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov, vyhl. MP SR č. 453/2006 Z. z. o HÚL
a ochrane lesa.

2.

Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej
pôsobnosti krajských lesných úradov (KLÚ)
v riadiacej pôsobnosti MPRV SR

§ 38 ods. 2 písm. b) a písm. c) a § 46 z. č. 326/2005 Z. z.
Stála
o lesoch v znení neskorších predpisov, § 31 a 32 vyhl. MP SR 711- Klescht
č. 453/2006 Z. z. o HÚL a ochrane lesa.

180 000

3.

Vývoj, rozvoj a správa lesníckeho
informačného systému (LIS) a poskytovanie
údajov z LIS

§ 38 ods. 2 písm. e) a § 45 z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Stála
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods.1 písm. f) z. č. 720- Dóczy
275/2006 Z. z., § 38 ods. 2 písm. c) a f), § 40 ods. 7 a § 45
ods. 4 z. č. 326/2005 Z. z., § 3 ods. 2 písm. e) z. č. 275/2006
Z. z.

289 922

4.

Tvorba a spravovanie tematického štátneho
§ 38 ods. 2 písm. f) a § 55 ods. 1 písm. g) z. č. 326/2005 Z. z. Stála
mapového diela s tematickým obsahom lesného o lesoch v znení neskorších predpisov , v zmysle § 4 ods.7 z. 711- Chlpoš
hospodárstva (TŠMD LH)
č. 215/1995 Z. z. v znení z. č. 423/2003 Z. z.

285 922

Spolu za prvok

855 844

Stála
711- László

Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202) spolu

100 000

Vyhotovenie PSL (08V0203)
5.

Výber vyhotovovateľa programu starostlivosti
o lesy (PSL) a zabezpečenie úloh verejného
obstarávateľa PSL

§ 38 ods. 2 písm. d) z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
Stála
neskorších predpisov; § 40 ods. 4; § 41 ods.2, vyhl. MP SR č. 711 - László
453/2006 Z. z. o HÚL a ochrane lesa.

2 278 816

Spolu prvok

Vyhotovenie PSL (08V0203) spolu

2 278 816
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Monitoring lesov ohrozených požiarmi
(08V0204)
6.

Letecký monitoring lesov ohrozených požiarmi § 55 ods. 1 písm. k) z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch
a práce súvisiace so zabezpečením monitoringu
lesov ohrozených požiarmi
Spolu za prvok

Stála
711 - Klescht

Monitoring lesov ohrozených požiarmi (08V0204)

100 000

100 000

Výskum na podporu trvalo udržateľného
lesného hospodárstva (08V0301)
7.

Posilňovanie environmentálnej, sociálnej
a ekonomickej udržateľnosti lesníctva

Výskumný zámer NLC – LVÚ Zvolen na roky 2010 – 2014.
Nový model financovania vedy v rezorte – uznesenie
z vedenia MPRV SR..

Dlhodobá
2010 – 14
712 - Wolf

212 500

8.

Výskum efektívneho využívania
environmentálneho, ekonomického a
sociálneho potenciálu lesov na Slovensku
(EPOL)

§ 55 ods. 1 písm. b) z. č. 326/2005 Z .z. o lesoch, riešenie
úlohy pre rok 2009 vyplýva zo schváleného materiálu
„Priority pôdohospodárskej vedy a výskumu do roku 2015“,
ktorý nadväzuje na materiál „Dlhodobý zámer štátnej vednej
a technickej politiky do roku 2015“. Výskumná úloha má
schválenú dokumentáciu z úvodnej oponentúry (Zvolen,
november 2003).

dlhodobá
2008 – 11
712 - Wolf

212 500

Spolu za prvok

Výskum na podporu trvalo udržateľného les. hosp. (08V0301) spolu

425 000

Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo (08V0302)
9.

10.

Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce Poverenia na zastupovania Slovenska v UNFF, EU, FAO, ECE, Stála
z členstva v medzinárodných organizáciách
MCPFE, EFI, IUFRO ako aj aktivity typu COST,
712 CONFOREST, INNOFOR, TBFRA, EUROSTAT atď.
Greguška
Koncepčné práce pre MPRV SR a úlohy
vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR a
SL MPRV SR, odborná pomoc pre OŠS LH
v riadiacej pôsobnosti MPRV SR

Schváleného plánu úloh MPRV SR pre rok 2012, uznesenia
vedenia MPRV SR a SL MPRV SR.
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Stála
710720730-

28 350

457 849

11.

Monitoring lesov - Čiastkový monitorovací
systém Lesy

Medzinárodný program monitoringu lesov ICP Forest (v rámci Stála
OSN) a zabezpečenie úloh rezortu v rámci koncepcie
711 - Klescht
Monitoringu životného prostredia SR.

121 500

12.

Lesnícka ochranárska služba

§ 55 ods. 1 písm. i) a § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 326/2005 Z. z. Stála
o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. 711 - Chlpoš
o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
Štatút LOS (MP SR) č. 403/93-700, vyhláška MP SR
č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa,
Smernica Rady EÚ č. 97/57/EC , Lesnícky panel EPPO.

130 275

13.

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

Stála
§ 55 ods. 1 písm. h) z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch, zákon č.
711 - Jančok
138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení
zákona č. 49/2011 Z. z., vyhláška MPRV SR č. 501/2010 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného
reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh, C/74/29MP
SR - poverenie na zastupovanie v OECD - Final-25.3.1974 ,
Smernica rady EÚ č. 1999/105/EC, predpisy ISTA.

101 250

Spolu za prvok

Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302) spolu

839 224

Vzdelávanie – NLC (0900102)
14.

Zabezpečenie skúšok odborných spôsobilostí
v lesnom hospodárstve

§ 42 ods. 4 a 6, § 47 ods. 4, § 55 ods. 1 písm. q); § 58 ods. 1 Stála
písm. k) z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
712 predpisov, § 17 ods. 2 a § 21 písm. e) a h) zákona č. 138/2010 Petrášová
Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli

17 578

Spolu za prvok

Vzdelávanie – NLC (0900102) spolu

17 578

Štatistické zisťovanie (0900501)
15.

Správa informačného systému rezortnej
štatistiky

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších
predpisov.
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Stála 710Greguška,
Ing.
Kapustová
730- Seifert

29 711

Spolu za prvok

Štatistické zisťovanie (0900501) spolu

29 711

Úloha rezortného charakteru „Pripraviť webové aplikácie a
služby za účelom efektívneho spravovania a usporiadania
vlastníctva pozemkov a lesov známych i neznámych
2012
vlastníkov, a to aj lesov s najvyšším stupňom ochrany ako aj
webové zobrazenie priestorového a funkčného usporiadania“
400- Julény
z vládou schváleného materiálu „Rozpracovanie Programového
vyhlásenia vlády SR na roky 2010 – 2014 za oblasť
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“

70 000

Pozemkové úpravy (0900601)
16.

Webové služby rezortu pre pozemkové
úpravy a usporiadanie pozemkového
vlastníctva.

17.

Navrhnúť a rozpracovať metodiku riešenia prevencie pred
povodňami, znižovania povodňových rizík, rizík sucha
Návrh metodík riešenia prevencie pred
a ostatných rizík náhlych prírodných živelných pohrôm.
povodňami, znižovania povodňových
Úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č. 744 z 27. októbra
2012
rizík, rizík sucha a ostatných rizík náhlych 2010, ktoré ukladá v rámci rezortnej politiky Ministerstva
400-Julény
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rozpracovať
prírodných živelných pohrôm.
Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu
povodí SR.
Spolu za prvok

Pozemkové úpravy (0900601)
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30 000

100 000

Informatizácia MP SR (0900401)

Spracovanie údajov za oblasť
pôdohospodárstva SR v zmysle platných
smerníc INSPIRE

Úloha pozostáva z :
•
Účasti na konferencii INSPIRE, 5000,- EUR.
•
Aktualizovanie metodiky tvorby priestorových
informácií, v súvislosti s úpravou legislatívy
INSPIRE, 5000,- EUR.
•
Zabezpečovanie informovanosti v rezorte
pôdohospodárstva o aktuálnych úlohách a termínoch 2012
v rámci INSPIRE, 10000,- EUR (informačné
buletíny, priebežné informovanie ministerstva o
realizácie úloh).
•
Aktualizácia údajových vrstiev v zmysle novej
legislatívy INSPIRE a v zmysle novej metodiky,
30000,- EUR.

50 000

Spolu za prvok

Informatizácia MP SR (0900401)

50 000

18.

Spolu Národné lesnícke centrum

4 696 173
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Príloha č. 2 ku kontraktu č. 1180/2011-710/MPRV SR

ZOZNAM ZADANÝCH ÚLOH
Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202)
1. Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL), tvorba metód a postupov jej vykonávania.
2. Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej pôsobnosti krajských lesných úradov (KLÚ) v riadiacej pôsobnosti MPRV SR.
3. Tvorba a správa informačného systému lesného hospodárstva (IS LH) a poskytovanie údajov z IS LH pre potreby orgánov štátnej správy lesného
hospodárstva (OŠS LH) a vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy (PSL).
4. Tvorba a spravovanie tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH).

Vyhotovenie PSL (08V0203)
5. Výber vyhotovovateľa PSL, hradenie nákladov na vyhotovenie povinných súčastí PSL, plnenie úloh verejného obstarávateľa PSL.

Monitoring lesov ohrozených požiarmi (08V0204)
6. Letecký monitoring lesov ohrozených požiarmi a práce súvisiace sp zabezpečením monitoringu lesov ohrozených požiarmi.

Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva (08V0301)
7. Posilňovanie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti lesníctva.
8. Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku.

Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302)
9. Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách.
10. Koncepčné práce pre MPRV SR a úlohy vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR a sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR,
odborná pomoc pre OŠS LH v riadiacej pôsobnosti MPRV SR.
11. Monitoring lesov (Čiastkový monitorovací systém Lesy, BioSoil), Inventarizácia lesov, AQA (Analytical Quality Assurance).
12. Lesnícka ochranárska služba (LOS).
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13. Kontrola lesného reprodukčného materiálu (KLRM) a riešenie problematiky a poradenstva pri zalesňovaní nelesných pozemkov, bielych plochách,
energetických porastoch a lesných plantážach a využívaní lesnej biomasy.

Vzdelávanie – NLC (0900102)
14. Overovanie odborných spôsobilostí v LH.

Štatistické zisťovanie (0900501)
15. Správa informačného systému rezortnej štatistiky.

Pozemkové úpravy (0900601)
16. Webové služby rezortu pre pozemkové úpravy a usporiadanie pozemkového
vlastníctva.
17. Návrh metodík riešenia prevencie pred povodňami, znižovania povodňových rizík,

rizík sucha a ostatných rizík náhlych prírodných živelných pohrôm.
Informatizácia MP SR (0900401)
18. Spracovanie údajov za oblasť pôdohospodárstva SR v zmysle platných smerníc INSPIRE
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