Príloha č. 2 k Dodatku č. 2 ku kontraktu č. 533/2015-710/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.6):
Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho komplexu
(výskumný zámer)
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

RNDr. Slávka Tóthová, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jozef Dóczy, PhD.

Legislatívny rámec:
 zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov a jeho novela zákon č. 233/2008 Z. z. z 22. mája
2008 s účinnosťou od 1. júla 2008,
 Nový model vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na
riešenie úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program
08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0301 „Výskum na podporu trvalo udržateľného
lesného hospodárstva“.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Finančné prostriedky budú v roku 2016 čerpané presne v súlade so zákonom č. 172/2005 Z.z.
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
ako aj „Nového modelu vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR", to
znamená na "infraštruktúru výskumu a vývoja" (§3 - osoby, uskutočňujúce výskum a vývoj
vrátane obslužných osôb, prístroje, zariadenia, informačné, komunikačné a technologické
celky a systémy, ako i ďalšie hnuteľné veci a nehnuteľnosti, ktoré slúžia pre potreby výskumu
a vývoja). Výsledkom bude zachovanie podmienok pre fungovanie NLC-LVÚ Zvolen.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
a) doba riešenia úlohy: 01.01.2016 - 31.12.2016,
b) výskumný zámer NLC-LVÚ Zvolen je v plnom súlade s výskumným zameraním NLC
v zmysle zriaďovacej listiny a organizačného poriadku. Zároveň zohľadňuje hlavné
trendy v európskom lesníckom výskume definované najmä prostredníctvom
mechanizmu EU HORIZON 2020, Technologickej platformy lesníckeho sektora, ale
odráža aj požiadavky domáceho prostredia sformulované v Národnom lesníckom
programe (NLP) SR, ako základnom lesnícko-politickom dokumente. Je v súlade aj s
celosvetovým trendom tzv. adaptívneho manažmentu obnoviteľných zdrojov, ktorý sa
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uplatňuje vo vyspelých ekonomikách sveta. Jeho základnou myšlienkou je skĺbenie
vedeckého skúmania a skúseností praxe, pre potreby strategického rozhodovania,
c) výskumný zámer NLC-LVÚ Zvolen sa zakladá na týchto štyroch špecifických
cieľoch:
 podpora konkurencieschopnosti lesníckeho sektora v kontexte rozvoja vidieka,
 inovatívne metódy integrovanej ochrany lesa,
 podpora multifunkčného lesníctva a adaptácie lesov na meniace sa prírodné
a spoločenské podmienky,
 pestovanie lesa pre udržateľné poskytovanie komplexu ekosystémových služieb s
dôrazom na produkciu dreva,
d) ide o oblasti, v ktorých budú v roku 2016 riešené všetky výskumné úlohy na NLCLVÚ Zvolen. Pôjde o riešenie úlohy výskumu a vývoja pre prax financovanú z
rozpočtovej kapitoly MPRV SR (úloha č . 8 v kontrakte na rok 2016), výskumné
projekty podporené APVV, ASFEU, výskumné projekty financované podnikateľským
sektorom a úlohy riešené v rámci zahraničných projektov. Zároveň sa NLC-LVÚ
Zvolen bude v roku 2016 uchádzať o finančnú podporu z ASFEU a APVV vo
zverejnených výzvach.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
a) výskumná a vývojová, dlhodobá úloha,
b) dlhodobým cieľom Výskumného zámeru na roky 2015-2019, ktorý predstavuje
inštitucionálnu zložku financovania NLC-LVÚ Zvolen, je zachovanie podmienok pre
existenciu rezortnej lesníckej výskumno-vývojovej základne, bez ktorej nie je možné
zabezpečovať v požadovanom rozsahu inovácie pre oblasť lesníctva, rozvoja vidieka a
ochrany životného prostredia a krajiny. Inštitucionálne financovanie pomáha
realizovať tento cieľ prostredníctvom prostriedkov na krytie časti nákladov na
prevádzku NLC-LVÚ Zvolen (náklady na energie, prevádzku, údržbu a spravovanie
majetku štátu zvereného NLC, časť nákladov na mzdy a odvody kmeňových
pracovníkov a nevyhnutného obslužného personálu), čo vytvára podmienky, aby
organizácia podávaním projektov na APVV, rámcové programy EÚ, Operačný
program „výskum a vývoj“ (ASFEU), iné grantové programy, respektíve výskumom
pre súkromný sektor, získavala finančné prostriedky na úhradu ďalších nákladov
súvisiacich s výskumom a vývojom v oblastiach definovaných výskumným zámerom.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) vlastníci a obhospodarovatelia lesov (štátny a neštátny sektor),
b) podnikateľské subjekty v lesníctve,
c) orgány štátnej správy na úseku LH a ochrany prírody a krajiny všetkých stupňov,
nevýskumné, vývojové a realizačné organizačné zložky NLC,
d) medzinárodné výskumné konzorciá v rámci projektov vedy, výskumu a vývoja,
e) ostatní záujemcovia.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery). Bežný transfer z rozpočtovej
kapitoly MPRV SR, program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03
„Výskum a odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0301 „Výskum na
podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva“.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva (08V0301)

Príloha č. 2 k Dodatku č. 2 ku kontraktu č. 533/2015-710/MPRV SR

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej
správe o činnosti NLC za rok 2016 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2017 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 168 285,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 6 (priame
náklady, nepriame náklady):
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 a 5)
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 +
r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 10 až 12)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 14 až
19)
- Spotreba materiálu
- Spotreba energie
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )

Štátny Spolufinan Finančné
rozpočet
covanie prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
6 000
0
6 000
1 200
0
1 200
4 800
0
4 800
4 800
0
4 800
0
0
0
162 285

0

162 285

45 660

0

45 660

15 975

0

15 975

100 650
1 200
600
98 850

0
0
0
0

100 650
1 200
600
98 850

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0
168 285

0
0
0

0
0
168 285

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.7):
Výskum a vývoj pre inovácie a podporu konkurencieschopnosti lesníckeho sektora (VIPLES)
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Milan Zúbrik, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jozef Dóczy, PhD.,

Legislatívny rámec:
 zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov a jeho novela zákon č. 233/2008 Z. z. z 22. mája
2008 s účinnosťou od 1. júla 2008,
 Nový model vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na
riešenie úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program
08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0301 „Výskum na podporu trvalo udržateľného
lesného hospodárstva“. Úloha je riešená ako „Projekt výskumu a vývoja“ v rámci „Účelovej
formy podpory výskumu a vývoja“.
Dofinancovanie úlohy prostredníctvom kontraktu medzi štátnym podnikom Lesy SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výsledkom v roku 2016 bude príprava podrobnej metodiky projektu a návrh detailnej
štruktúry realizačných výstupov. Ďalej budú výstupom vybrané a stabilizované výskumné
plochy, databázy, webové nástroje, vedecké a odborné články publikované v domácich
a zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch na tieto témy:
 výskum a inovácie v oblasti intenzifikácie produkcie drevnej hmoty s dôrazom na
biomasu pre energetické účely,
 podpora rozhodovania pre trvalo udržateľné využívanie produkcie lesov v meniacich
sa prírodných a spoločenských podmienkach,
 výskum inovatívnych metód integrovanej ochrany lesa kalamitných a inváznych
organizmov v lesoch Slovenska ako nástroja na znižovanie environmentálnych rizík
pri produkcii dreva.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
a) doba riešenia úlohy: 01.01.2016 - 31.12.2016,
e) špecifikácia prác, vecný a časový harmonogram riešenia úlohy v roku 2016 vychádza
zo schválených materiálov úlohy. Úloha sa bude riešiť podľa jednotlivých čiastkových
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úloh. Úlohy sa budú počas roka plniť priebežne. Založia a vyhodnotia sa výskumné
experimenty, ktorých spoločným menovateľom bude získanie dostatočného množstva
podkladov pre prípravu realizačných výstupov. V zmysle „Nového modelu
financovania vedy v rezorte“ bola uzavretá zmluva s odberateľom výstupov (Lesy SR,
š.p.), ktorý do riešenia etapy doplnil problematiku o úlohu, ktorá sa budú riešiť počas
roka a odpočtovať osobitne.
f) plánované práce:
 príprava metodík,
 realizácia experimentov,
 získanie a spracovanie terénnych a laboratórnych údajov,
 analýza a syntéza údajov,
 vypracovanie správy a publikovanie výstupov z riešenia.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
c) Výskumná, stála úloha.
d) Projekt „VIPLES“ sa zameriava na aktívnu podporu udržateľného rozvoja lesníckodrevárskeho sektora (LDS) založenú na synergii excelentnej vedy a praxe na báze
princípov zelenej ekonomiky. Prostriedkom dosiahnutia toho cieľa je realizácia
excelentného výskumu v prioritných oblastiach RIS3 SK, najmä v oblasti
zhodnocovania domácej surovinovej základne, podpory energetickej sebestačnosti
Slovenska výskumom a inováciami v oblasti produkcie a využitia lesnej biomasy a
vývoja účinných opatrení adaptácie lesov na zmenu klímy.
e) Cieľom je etablovať NLC ako excelentného nositeľa inovácií a transferu know-how
do oblasti produkcie dreva, jeho spracovania, využitia a dosiahnuť postavenie
organizácie ako relevantného subjektu, schopného vnášať vedecký pohľad, aktívne
participovať a odborne usmerňovať riešenia komplexných a mnohoúrovňových
vzťahov lesnícko-drevárskeho komplexu. Cieľom je zásadným spôsobom prehĺbiť
dlhodobú spoluprácu NLC s podnikmi v reťazci produkcie, spracovania a využitia
dreva pri realizácii ich vývojových a inovačných aktivít zameraných na multifunkčný
manažment lesov, podporu produkcie biomasy, zvýšenie bezpečnosti a stability
dodávok dreva.
f) Zameranie projektu vychádza z Výskumného zámeru NLC na roky 2015-2019 a
reflektuje viaceré národné rozvojové strategické materiály: Poznatkami k prosperite Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky
(RIS3); Národný program využitia potenciálu dreva a jeho Akčný plán schválený
Vládou SR v rokoch 2013 a 2014, s koncepciou manažmentu lesov SR definovanou v
Národnom lesníckom programe a s koncepciou adaptácie Slovenska na zmenu klímy v
zmysle Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (MŽP SR,
2013).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) vlastníci a obhospodarovatelia lesov / štátny aj neštátny sektor (realizačné výstupy,
odborné publikácie, posudky, stanoviská a pod.),
b) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a štátna správa lesného
hospodárstva (realizačné výstupy, odborné publikácie, stanoviská, legislatíva,
koncepčné materiály a pod.),
c) vedecká komunita v SR a v EÚ (vedecké publikácie) vrátane samotného NLC – LVÚ
Zvolen,
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d) iné lesnícke subjekty v SR vrátane ústavov NLC (NLC – ÚHUL Zvolen, NLC – ÚLZI
Zvolen, NLC – ÚLPV Zvolen).
Spôsob financovania objednanej úlohy:
a) Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery). Bežný transfer z rozpočtovej
kapitoly MPRV SR, program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram
08V03 „Výskum a odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok
08V0301 „Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva“. Úloha je
riešená ako „Projekt výskumu a vývoja“ v rámci „Účelovej formy podpory výskumu
a vývoja“.
b) Úloha je v zmysle „Nového modelu vedy a výskumu v rezorte Ministerstva
pôdohospodárstva SR“ dofinancovaná v objeme 11 916,- Eur (prostredníctvom
kontraktu so štátnym podnikom Lesy SR), čo predstavuje viac ako 5 % z celkového
rozpočtu úlohy v roku 2016.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva (08V0301)
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej
správe o činnosti NLC za rok 2016 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2017 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 167 166,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 7 (priame
náklady, nepriame náklady):

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 až 6)
- Všeobecné služby
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 +
r. 10 + r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až
21)
- Spotreba materiálu
- Spotreba energie
- Všeobecné služby
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Štátny Spolufinan Finančné
rozpočet
covanie prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
6 000
700
6 700
4 800
700
5 500
1 200
0
1 200
1 200
0
1 200
0
0
0
0
0
0
149 250
103 000

11 216
5 000

160 466
108 000

35 450
10 800
400
400
10 000

1 745
300
300
0
0

37 195
11 100
700
400
10 000

0
0
0
0
0

4 171
171
0
0
1 000

4 171
0
0
0
0

0
0
0
155 250

350
2 000
650
11 916

0
0
0
167 166

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.17):
Inštitucionálne financovanie NLC
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ľuboš Németh

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ctibor Határ,
od 16.05.2016 Ing. Peter Kicko

Legislatívny rámec:
- Zriaďovacia listina NLC č.6481/2005-250 zo dňa 22.11.2005
- Základným legislatívnym rámcom pre stanovenie systému finančnej podpory
vedeckovýskumnej základne v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva je zákon č.
172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v
znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o
rozpočtových pravidlách);
- Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok schvaľovaný Národnou radou
SR;
- Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov;
- Nový model vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR.
- Schválený plán úloh MPRV SR pre rok 2016, uznesenia vedenia MPRV SR a sekcie
LHSD MPRV SR
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebnými technickými a personálnymi kapacitami.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výstupom úlohy budú správy, vedecké a odborné publikácie, realizačné výstupy, vedecké
konferencie a odborné semináre z riešených odborných úloh a projektov výskumu a vývoja.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
1.1.2016 – 31.12.2016
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
Národné lesnícke centrum zabezpečuje úlohy rezortu v oblastiach lesníckeho výskumu
a vývoja, vzdelávania a práce s verejnosťou, verejného obstarávania programov starostlivosti
o lesy, odbornej pomoci, správy a poskytovania lesníckych dát a informácií, prípravy
podkladov pre programy starostlivosti o lesy a tematické štátne mapové dielo s témou lesného
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hospodárstva. Vzhľadom na to, že NLC pozostáva z 4 ústavov, je nevyhnuté zabezpečovať
manažment ekonomickej a hospodárskej činnosti NLC ako aj všetky podporné činností
a správu budov.
Cieľom úlohy je :
- Koordinovať a metodicky usmerňovať tvorbu výskumného programu a
zabezpečovania odborných úloh ako aj činností jednotlivých ústavov NLC.
- Vykonávať poradenskú činnosť v oblasti ekonomického a finančného riadenia
súvisiacich s domácimi a medzinárodnými projektmi a grantmi, ako aj projektov v
rámci štrukturálnych fondov EÚ.
- Poskytovať odborné stanoviská a poradenské služby pre potreby riadiacej sféry a
výrobnej praxe.
- Koordinovať prenos poznatkov výskumu a vývoja NLC do praxe formou organizácie
poradenských a vzdelávacích aktivít jednotlivých ústavov NLC.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti ekonomického a finančného riadenia NLC.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti personálneho, právneho, kontrolného
riadenia NLC.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti BOZP a OPP.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti hospodárskej správy budov NLC a správy
majetku štátu
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti verejného obstarávania
- Zabezpečovať prevádzku centrálneho informačného systému a informačných
systémov na pracoviskách NLC.
- Zabezpečiť prevádzku budovy T.G. Masaryka 22 a budovy Sokolská 2 Zvolen
- V spolupráci s ústavmi a pracoviskami NLC koordinovať propagačnú činnosť a
publicitu NLC.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia lesného hospodárstva
a spracovania dreva
- osoby vykonávajúce činnosti s lesným reprodukčným materiálom
- vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa
- správcovia zdrojov lesného reprodukčného materiálu
- vyhotovitelia PSL
- Orgány štátnej správy
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:
Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.
 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesov“: 406 015,- EUR
 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“: 356 084,- EUR
 0900102 „Vzdelávanie“: 2 712,- EUR
 0900401 „Informatizácia MPRV SR“: 11 398,- EUR
 0900501 „Štatistické zisťovanie“: 14 504,- EUR.
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Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej
správe o činnosti NLC za rok 2016 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2017 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 790 713,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 17 (priame
náklady, nepriame náklady):
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 až 6)
- Všeobecné služby
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 +
r. 10 + r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až
21)
- Spotreba materiálu
- Spotreba energie
- Všeobecné služby
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Štátny Spolufinan Finančné
rozpočet
covanie prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
790 713

0

790 713

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

790 713

0

790 713

30 000
125 000
60 000
359 809

0
0
0
0

30 000
125 000
60 000
359 809

125 904

0

125 904

75 000
15 000
790 713

0
0
0

75 000
15 000
790 713

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

