Príloha číslo 2 k dodatku číslo 3 ku kontraktu číslo 471/2014-310/MPRV SR
Názov úlohy: (č. 62)
„Posúdenie investícií do preventívnych opatrení zameraných na zníženie dôsledkov katastrof
na potenciál poľnohospodárskej výroby“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:

NPPC-VÚPOP, Bratislava

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., NPPC - VÚPOP

Pracovníci zodpovední za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs,
Sekcia poľnohospodárstva
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“)

vidieka

Ing. Martin Barbarič,
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR
Legislatívny rámec: Riešenie úlohy vyplýva z výkonu platnej legislatívy (smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2000/60/ES, tzv. Rámcová smernica o vode; smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2007/60/ES, o hodnotení a manažmente povodňových rizík; zákon č.7/2010Z.z. o ochrane
pred povodňami; zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny; zákon č. 364/2004 Z.z.
o vodách). Verejnoprospešná činnosť nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní ani súťažnému
konaniu na verejnom trhu.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR: Riešenie úlohy vyžaduje odber vzoriek v teréne a následné laboratórne
spracovanie odobratých vzoriek v laboratóriách. Organizačné útvary v rámci MPRV SR nedisponujú
laboratórnymi kapacitami. Zdroje odborných podkladov - odborné zázemie sú k dispozícii v rámci
rezortného ústavu NPPC – VÚPOP.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NPPC
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka): Komplexné hodnotenie
každého jednotlivého rekonštruovaného kanála, v počte 241, z hľadiska podmienok oprávnenosti, bod
8.5.4.3.1.6 prílohy 1 opatrenia č.5 „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného
prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení“
Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
07/2015 – 12/2015
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Hydromelioračné kanály a čerpacie stanice zohrávajú významnú úlohu v prevencii pred
škodami na poľnohospodárskej produkcii spôsobenými záplavami a zamokrením poľnohospodárskej
pôdy, na druhej strane majú potenciál aj na zadržanie vody v danej oblasti v období sucha ako aj na
privedenie vody do oblastí s nedostatkom vodných zdrojov. V súčasnosti tieto zariadenia potrebujú
komplexnú obnovu a rekonštrukciu, aby mohli v plnej miere plniť svoju funkciu. Na rekonštrukciu je
navrhnutých 241 hydromelioračných kanálov.
Cieľom riešenia úlohy bude analýza sedimentov z rekonštruovaných odvodňovacích systémov
a posúdenie vhodnosti ich aplikácie na pôdu v zmysle zákona 188/2003Z.z., v znení neskorších
predpisov, ďalej analyzovať vodu z drenážnych kanálov tak, aby sa po ich zrekonštruovaní dala
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posúdiť prípadná zmena v kvalitatívnych ukazovateľoch drenážnej vody odtekajúcej z kanála
do recipienta. Stanovovať sa budú ukazovatele pH, RL, NO3, CHSKMn, Ptot., enterokoky, koliformné
baktérie a fekálne koliformné baktérie. Vzorky sedimentov a drenážnych vôd budú odoberané
z 241hydromelioračných kanálov v priebehu 4 mesiacov.
Keďže hlavným kritériom výberu na rekonštrukciu je výskyt záplav a súčasne aridita týchto
území, budú sa s využitím mapových podkladov NPPC-VÚPOP vyhodnocovať riziká záplav a aridity
území, na ktorých bude prebiehať rekonštrukcia, a to na úrovni jednotlivých projektov. Taktiež sa bude
posudzovať, či v oblasti rekonštrukcie kanálov nebude dochádzať k narúšaniu evidovaných mokradí
a iných biologických systémov, s cieľom preukázania súladu s čl. 6 smernice Rady 92/43/EHS.
Každý realizovaný kanál bude riešený ako jednotlivý projekt so všetkými hore uvedenými
analýzami.
Konečným cieľom všetkých uvedených prác bude posúdenie, či rekonštrukciou nedôjde
k zhoršeniu súčasného stavu.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
MPRV SR – Sekcia poľnohospodárstva, Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb, Hydromeliorácie,
š.p.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu
(z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie: Prvok Programovej štruktúry
MPRV SR: 0900303 „Monitoring a prieskum pôdneho krytu“. Funkčná klasifikácia úlohy podľa
klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: 04.8.2 „Výskum a vývoj v oblasti
poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Výsledky budú odovzdávané š.p.
Hydromeliorácie priebežne, podľa vykonaných analýz, z každého kanála samostatne, formou
posudkovej správy (pasportu). Posledné pasporty budú odovzdané do 31.10.2015. Odpočet úlohy
bude realizovaný na kontrolnom dni plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti NPPC za rok
2015 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia Vlády SR
č. 1189/2001) v roku 2016.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 240 000, z toho 240 000 ŠR
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 62 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Posúdenie investícií do preventívnych opatrení zameraných na zníženie dôsledkov katastrof
na potenciál poľnohospodárskej výroby“

P.č.

Kalkulačná položka

Štátny
rozpočet
(EUR)

Finančné
Spolufinanprostriedky
covanie
spolu
(EUR)
(EUR)

1

Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)

47 550

0

47 550

2

Spotreba materiálu

32 900

0

32 900

3

Služby (r. 4 až 6)

14 650

0

14 650

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

6

- Kooperácie

14 650

0

14 650

7

Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14)

192 450

0

192 450

8

Mzdové náklady

112 674

0

112 674

9

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP

39 379

0

39 379

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

27 676

0

27 676

11

- Cestovné tuzemské

2 400

0

2 400

12

- Cestovné zahraničné

0

0

0

13

- Ostatné priame náklady

25 276

0

25 276

12 721

0

12 721

2 021

0

2 021

14

Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

16

- Spotreba energie

5 700

0

5 700

17

- Všeobecné služby

4 000

0

4 000

18

- Mzdové náklady

0

0

0

19

- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prísp. NÚP

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

1000

0

1 000

240 000

0

240 000

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:
Sekcia poľnohospodárstva
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
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