Príloha číslo 2 k dodatku číslo 2 ku kontraktu číslo 381/2018/MPRV SR - 300
Názov úlohy (č. 29):
„Prevádzka a aktualizácia Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva v SR“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úloh
NPPC- Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Katarína Gajdošíková

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Lillian Šánerová - poverená vykonávaním funkcie
generálnej riaditeľky sekcie rezortnej politiky
pôdohospodárstva MPRV SR

Legislatívny rámec:
Úloha zabezpečuje plnenie povinnosti členského štátu Európskej únie prispievať do databázy Farm
Accountancy Data Network (FADN – Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva (ISPÚ))
Európskej únie (Nariadenie (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov
o príjmoch a hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve,
novelizované nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1318/2013).
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebnými vedeckými kapacitami na riešenie uvedenej úlohy.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NPPC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Konečným výsledkom riešenia bude výstup v podobe databázového súboru, publikácie a plánu výberu
poľnohospodárskych podnikov do výberového súboru ISPÚ.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
Rozšírenie databázy údajov ISPÚ o hospodárení podnikov, odovzdanie údajov do databázy FADN DG
AGRI v Bruseli, ktoré slúžia pre porovnávanie dosahovaných výsledkov poľnohospodárstva všetkých
členských krajín EÚ a tvorbu spoločnej poľnohospodárskej politiky, publikovanie získaných informácií,
poskytnutie spracovaných údajov pre vypracovávanie jednotlivých scenárov pri tvorbe a hodnotení
agrárnej politiky na Slovensku.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
Termín riešenia úlohy - 01/2019 - 12/2019
Termín odovzdania výsledkov riešenia úlohy do 31.12.2019.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
EXCELENTNOSŤ
Sieť FADN (Farm accountancy data network) vznikla v roku 1965 s cieľom vytvoriť zdroj údajov
o hospodárení na úrovni fariem, ktoré budú harmonizované a kompatibilné v celej Európskej Únii
a umožnia tak porovnávanie medzi krajinami a regiónmi. Sieť zhromažďuje reprezentatívne účtovné
údaje o poľnohospodárskych podnikoch, ktoré prevyšujú minimálnu ekonomickú veľkosť a poskytuje
významné a užitočné informácie o výsledkoch poľnohospodárskych podnikov v danom type výrobného
zamerania a veľkostnej triede. Je to teda hlavný zdroj informácií na hodnotenie výkonnosti opatrení
Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Výnimočnosť siete FADN je v tom, že je jediným
harmonizovaným zdrojom údajov o hospodárení na úrovni fariem v EÚ.
Ciele
Hlavným cieľom je získavanie finančných, ekonomických a hospodárskych údajov od vybraných
poľnohospodárskych podnikov na Slovensku a ich odovzdávanie do databázy účtovných údajov
Európskej únie.
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Vzťah k rezortu
Správcom ISPÚ v Slovenskej republike je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV
SR) a jeho orgán Národná komisia pre ISPÚ SR (zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a

dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov). V zmysle nariadenia EK a poverenia MPRV SR je Styčnou
agentúrou
pre FADN v SR Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Bratislava (VÚEPP), ktorý je od 1. 1. 2014 súčasťou Národného poľnohospodárskeho a
potravinárskeho centra.
Koncepcia a prístup
Činnosť siete FADN riadi a koordinuje Výbor pre FADN na DG AGRI a je usmerňovaná nariadeniami
Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady. Každá členská krajina prispieva do databázy
FADN údajmi podľa jednotného výkazu ukazovateľov a systému výberu vykazujúcich podnikov.
Styčná agentúra ISPÚ (FADN) metodicky a vecne zabezpečuje prípravu a aktualizáciu výkazov a
formulárov, vytvára plán výberu podnikov do výberového súboru poľnohospodárskych podnikov,
tvorbu a aktualizáciu programového vybavenia, zber, spracovanie, kontroly a verifikáciu údajov
a ich odovzdávanie do DG AGRI v Bruseli. Podniky sú do výberového súboru FADN vybrané podľa
nariadení a predpisov upravujúcich typológiu EK, na základe ich zatriedenia podľa ekonomickej
veľkosti a typu výrobného zamerania. Podniky poskytujú údaje prostredníctvom výkazov o
hospodárení pre jednoduché účtovníctvo a pre podvojné účtovníctvo. Údaje sú kontrolované,
analyzované a prekonvertované do tvaru požadovaného DG AGRI. Na základe výsledkov testov
zabudovaných v databáze FADN sú opravené resp. vysvetlené chyby a nezrovnalosti v údajoch.
Ambícia
Potreba mať celkový obraz o hospodárení v poľnohospodárstve a jeho udržateľnosti bude vždy
aktuálna. Aj s pokračujúcim vývojom informačných technológií, rýchlym spracovaním veľkého objemu
dát, vzájomného prepojenia databáz a pod., budú stále potrebné vstupné údaje. V súčasnosti je vývoj
siete FADN charakterizovaný hlavne v kontexte meniaceho sa politického prostredia, obmedzovaním
zdrojov a rastúcim významom politického rozhodovania založeného na dôkazoch. V budúcnosti je
preto možné očakávať rastúce požiadavky na dáta a analýzy, ktoré budú spojené s požiadavkou ich
včasného poskytovania, zahrnutia nových aspektov politiky a ľahkej dostupnosti prostredníctvom
verejne prístupnej databázy. Cieľom FADN pre blízku budúcnosť je neustále klásť dôraz na
zlepšovanie kvality a včasnosť poskytovania dát.
DOPAD
Očakávané dopady
a/ užívatelia/trh
Údaje zhromaždené v databáze FADN EÚ poskytujú celkový obraz o majetku, dôchodkovej,
ekonomickej, sociálnej a výrobnej situácii poľnohospodárskych podnikov. Umožňujú porovnať
dosiahnuté výsledky podľa členských štátov EÚ, podľa typov výrobného zamerania, podľa
ekonomickej veľkosti podnikov a pod. Individuálne údaje o hospodárení a činnosti
poľnohospodárskych podnikov sú pracovníkmi DG AGRI v Bruseli ďalej spracovávané do agregácií
a prehľadov podľa typov výrobného zamerania, skupín ekonomickej veľkosti, regiónov, vybraných
komodít a do medziročných porovnaní, ktoré sú zdrojom pre tvorbu opatrení Spoločnej
poľnohospodárskej politiky EÚ, hodnotenie účinnosti platných opatrení a navrhovanie ich zmien.
b/MPRV SR
Pre potreby MPRV SR a poľnohospodársku prax riešiteľský kolektív každoročne spracováva údaje
do prehľadných tabuliek a vydáva ich vo forme publikácie „Hospodárenie poľnohospodárskych
podnikov v SR - Výsledky výberového zisťovania informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva
SR“. Táto publikácia je určená pre respondentov výberového súboru, MPRV SR, ako aj pre odbornú
verejnosť.
IMPLEMENTÁCIA
V roku 2019 bude riešiteľským kolektívom Styčnej agentúry ISPÚ zabezpečený zber údajov
od právnických a fyzických osôb, ako aj konzultácie a poradenstvo pre respondentov. Budú vykonané
analýzy, kontroly, opravy a vysvetlenia zistených nezrovnalostí v údajoch. Podľa štruktúry výkazu
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FADN (Vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) č. 220/2012 o výkaze poľnohospodárskeho podniku) sú
pre zber a kontroly údajov prispôsobené výkazy a programové zabezpečenie, ako aj vypracovaná
forma prenosu údajov do databázy FADN. Po vykonaní opráv a vysvetlení nezrovnalostí v údajoch
budú údaje odovzdané do databázy FADN. Budú vypočítané koeficienty štandardnej produkcie za
predchádzajúci účtovný rok a aktualizovaný plán výberu podnikov do výberového súboru. Ďalšie
práce, vyjadrenia a stanoviská, súvisiace s plnením úlohy, budú poskytované Výboru FADN
a Národnej komisii ISPÚ v termínoch podľa vyžiadania.
Riadiaca štruktúra a postupy
Riešiteľom úlohy je NPPC – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.
Riziká a možnosti ich eliminácie
Z dôvodu stabilizácie výberového súboru, v roku 2019 bude zvýšená suma odmeny za vyplnenie
výkazu ISPÚ od právnických osôb. Výška odmeny by sa mala postupne zvyšovať aj v ďalších rokoch
tak, aby sa postupne vyrovnala, alebo minimálne priblížila výške odmeny za vyplnenie výkazu ISPÚ
od fyzických osôb. Ďalším novým stabilizačným prvkom je zmena v spôsobe vyplácania odmeny za
vyplnenie výkazu ISPÚ. Je možná priama platba osobe, ktorá výkaz vyplní.
Zber dát vykonáva od roku 2018 výlučne kolektív odboru ISPÚ. Agentúra ISPÚ by mala byť
schopná pružne reagovať aj na prípadné zmeny v súvislosti s pripravovanou reformou SPP (napr.
zvyšovanie počtu podnikov vo výberovom súbore, zvyšovanie objemu požadovaných dát, požiadavky
na skoršiu dostupnosť dát). Vzhľadom na komplexnosť a veľmi vysokú odbornú náročnosť úlohy, pre
minimalizáciu rizík, je nutné podporovať vzdelávanie a rozširovanie kvalifikácie zamestnancov odboru.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
MPRV SR, Výbor FADN DG AGRI Brusel, výskumné inštitúcie, vysoké školy, poľnohospodárske
podniky
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100 % financovaná zo ŠR (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: 090 05 03 ISPU SR – databáza IS.
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: 01.3.2
„Rámcové plánovacie a štatistické služby“
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NPPC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia
Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2020. Publikácia z riešenia úlohy bude zverejnená na webovej stránke
NPPC pre potreby kľúčových užívateľov.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 252 819, z toho 252 819 ŠR
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 29 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Prevádzka a aktualizácia Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva v SR“

P.č.

Kalkulačná položka

1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

Štátny
rozpočet
(EUR)
65 954

Finančné
Spolufinanprostriedky
covanie
spolu
(EUR)
(EUR)
65 954

2 000

0
0

63 954

0

63 954

63 954

0

63 954

2 000

4

Všeobecné služby

5

Výskum a vývoj

0

0

0

6

Kooperácie

0

0

0

186 865

0

186 865

134 024

0

134 024

46 841

0

46 841

6 000

0

6 000

7
8

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

9

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

11

Cestovné tuzemské

1 400

0

1 400

12

Cestovné zahraničné

4 000

0

4 000

13

Ostatné priame náklady

600

0

600

0

0

0

14

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

15

Spotreba materiálu

0

0

0

16

Spotreba energie

0

0

0

17

Všeobecné služby

0

0

0

18

Mzdové náklady

0

0

0

0

0

0
0

19

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

20

Odpisy

0

0

21

Ostatné nepriame náklady

0

0

0

252 819

0

252 819

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:
Sekcia rezortnej politiky pôdohospodárstva

4

Príloha číslo 2 k dodatku číslo 2 ku kontraktu číslo 381/2018/MPRV SR - 300

Názov úlohy (č. 66):
„Manažment výskumu, ekonomickej a hospodárskej činnosti NPPC“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka NPPC

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Lillian Šánerová - poverená vykonávaním funkcie
generálnej riaditeľky sekcie rezortnej politiky
pôdohospodárstva MPRV SR

Legislatívny rámec:
 Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 4818/2013-250
z 26.11.2013 o zriadení Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra;
 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 na roky 2010 2014, schválený 13. poradou vedenia MP SR dňa 1. 10. 2009 pod č. 3075/2009 - 300.
 Usmernenie k zabezpečeniu činnosti medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom
č.998/2015-310 z 11.3.2015;
 Stratégia výskumu inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3), ktorú
schválila vláda SR na svojom rokovaní dňa 13.11.2013 uznesením č. 665/2013.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebnými vedeckými kapacitami, technickým vybavením a prístrojovou
technikou na riešenie uvedenej úlohy.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NPPC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výstupom predmetnej úlohy budú správy, štatistické výkazy, vedecké a odborné publikácie, realizačné
výstupy, vedecké konferencie a odborné semináre z riešených rezortných projektov výskumu a vývoja.
V rámci plnenia predmetnej úlohy budú vypracovávané stratégie, koncepcie, odborné posudky,
materiály a legislatívne podklady pre MPRV SR, pre MŠVVaŠ, orgány štátnej správy a požadované
podklady pre EÚ, FAO, EFSA,OECD a iné. Poskytnú sa aj služby e-Governmentu v zmysle zákona
305/2013 Z. z. o elektronickom výkone verejnej moci. V rámci úlohy sa bude pokračovať vo výskumnej
stratégii
projektu
dlhodobého
strategického
výskumu SMARTFARM-Udržateľné
systémy
inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti a tiež v Iniciatíve BIOEAST (Central and
Eastern European Initiative for Knowledge-based Agriculture, Aquaculture and Forestry in the
Bioeconomy) - budovanie národnej platformy zameranej na biohospodárstvo a medzinárodná
spolupráca v iniciatíve“. V rámci získavania mladých talentovaných vedeckých pracovníkov do 35
rokov sa bude realizovať súťaž mladých vedeckých pracovníkov v oblasti pôdohospodárskych vied.
Účelom úlohy bude aj riešenie havarijných stavov a opráv objektov a zariadení NPPC ako
aj zabezpečenie peňažného plnenia pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. 13. plat).
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Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01/2019 - 12/2019
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum zabezpečuje komplexný výskum
a zhromažďovanie poznatkov z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných,
predovšetkým pôdnych zdrojov a vody pre pestovanie rastlín a chov zvierat, kvality a bezpečnosti,
inovácií a konkurencieschopnosti potravín i nepotravinárskych výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu,
produkčného i mimoprodukčného vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a rozvoj vidieka a
transfer poznatkov poľnohospodárskeho výskumu užívateľom.
Vzhľadom na to, že NPPC pozostáva zo 7 ústavov, je nevyhnuté zabezpečovať manažment výskumu,
ekonomickej a hospodárskej činnosti NPPC.
Cieľom úlohy je :
- Koordinovať a metodicky usmerňovať tvorbu výskumného programu a riešenia výskumných úloh
na ústavoch NPPC vrátane ich kontroly, vecného a finančného hodnotenia, spracovania
dokumentácie riešených rezortných projektov výskumu a vývoja z nich vyplývajúcich realizačných
výstupov.
- Vykonávať poradenskú činnosť a projektový manažment pri administrácii prác súvisiacich s výzvami
a ďalším riešením domácich a medzinárodných projektov a grantov, ako aj projektov v rámci
štrukturálnych fondov EÚ a v rámci Programu rozvoja vidieka a pod.
- Poskytovať odborné stanoviská a poradenské služby pre potreby riadiacej sféry a výrobnej praxe.
- Koordinovať prenos poznatkov výskumu a vývoja NPPC do praxe formou organizácie poradenských
a vzdelávacích aktivít jednotlivých ústavov NPPC a koordinovať aktivity pracovníkov pri zastupovaní
NPPC vo vedeckých a správnych radách, domácich i zahraničných odborných komisiách, zväzoch,
úniách, v odborných a riadiacich orgánoch, do ktorých sú pracovníci nominovaní za NPPC.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti ekonomického a finančného chodu NPPC.
- Koordinovať odborné orgány SAPV pri tvorbe koncepčných materiálov a pripravovať podklady
a materiály na rokovanie orgánov SAPV. Organizovať zasadnutia Predsedníctva SAPV a Valného
zhromaždenia.
- Zabezpečovať prevádzku informačných systémov na pracoviskách NPPC a inovovať počítačovú
techniku.
- Koordinovať propagačnú činnosť a publicitu NPPC.
- Pripravovať podklady a navrhovať nové projekty v programovom období 2014-2020 v rámci OPVaI
(výskum a inovácie) a v rámci programov EÚ Horizont 2020, APVV a vypracovávať štúdie, analýzy
a projektové zámery, ktoré sú súčasťou týchto projektov.
- Pokračovať v príprave projektu dlhodobého strategického výskumu SMARTFARM-Udržateľné
systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti a tiež v Iniciatíve BIOEAST.
- Vypracovať výročnú správu o činnosti, správu o plnení úloh kontraktu za rok 2018 ako aj početné
štatistické výkazy a dotazníky (ročný výkaz o výskume a vývoji pre Štatistický úrad SR, výkaz
o vedecko-vývojovom a inovačnom potenciáli a výkaz o ďalšom vzdelávaní pre MŠVVaŠ, ročný
výkaz o audiovízii pre MK SR, podklady pre EÚ, FAO,EFSA,OECD a iné).
- Zorganizovať súťaž mladých vedeckých pracovníkov v oblasti pôdohospodárskych vied. Súťaž bude
realizovať NPPC - Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied v záujme získavania a stabilizácie
mladých talentovaných vedeckých pracovníkov (do 35 rokov). Súťaž bude prebiehať v 2 kategóriách
(3 práce v kategórii s významným teoretickým prínosom a 3 práce v kategórii s najväčším
aplikačným významom). Celková finančná čiastka pre ohodnotenie prác predstavuje sumu 1 800
EUR.
- Odstrániť havarijné stavy a zabezpečiť opravy nefunkčných zariadení v objektoch NPPC.
- V zmysle § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce v znení zákona č. 63/2018 Z. z. a doplňujúceho

pozmeňovacieho návrhu zabezpečiť peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek
(tzv. 13. plat) v pevnej sume vo výške 500 EUR na pracovníka. Celková čiastka na vyplatenie 13.
platu je 248 651 EUR pre 398 pracovníkov z toho 49 651 EUR sú sociálne odvody. Vyúčtovanie
vyplatenia 13. platu bude predložené na sekciu rezortnej politiky pôdohospodárstva MPRV SR
v termíne 1.7.2019.
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Príloha číslo 2 k dodatku číslo 2 ku kontraktu číslo 381/2018/MPRV SR - 300
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
MPRV SR, ÚKSÚP Bratislava, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Plemenárske
služby SR š. p., Štátna veterinárna a potravinová správa SR, FAO, OECD.
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: 090 03 02 - Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti. 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:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolnom dni plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NPPC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia
Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2020.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 942 131, z toho 942 131 ŠR.
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 66 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Manažment výskumu, ekonomickej a hospodárskej činnosti NPPC“

P.č.

Kalkulačná položka

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinan- Finančné
covanie
prostriedky
(EUR)
spolu (EUR)

1

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

0

0

0

2

Spotreba materiálu

0

0

0

3

Služby (r. 4 až 6)

0

0

0

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

6

- Kooperácie

0

0

0

942 131

0

942 131

7

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

8

Mzdové náklady

0

0

0

9

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP

0

0

0

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

0

0

0

11

- Cestovné tuzemské

0

0

0

12

- Cestovné zahraničné

0

0

0

13

- Ostatné priame náklady

0

0

0

942 131

0

942 131

5 000

0

5 000

0

0

0

9 400

0

9 400

14

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

15

- Spotreba materiálu

16

- Spotreba energie

17

- Všeobecné služby

18

- Mzdové náklady

617 888

0

617 888

19

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

196 053

0

196 053

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

113 790

0

113 790

942 131

0

942 131

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )
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Príloha číslo 2 k dodatku číslo 2 ku kontraktu číslo 381/2018/MPRV SR - 300
Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:
Sekcia rezortnej politiky pôdohospodárstva
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