KO N T R A K T
č. 35615 / 2008
uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
a
Agentúrou pre rozvoj vidieka
na realizáciu úloh v oblasti rozvoja vidieka na rok 2009
nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale
vymedzujúcim vzťahy medzi účastníkmi kontraktu.

je plánovacím a organizačným aktom

I.
Účastníci kontraktu
Zadávateľ :

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) ústredný
orgán štátnej správy Slovenskej republiky zriadený
v zmysle zákona NR SR č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Sídlo :
Štatutárny zástupca :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :
Zmocnenec pre vecné rokovania :

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Stanislav Becík, minister
Štátna pokladnica
7000081105/8180
156 621
Marek Kodada, generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka
a priamych platieb MP SR
a

Riešiteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Druh organizácie :
IČO :

Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra
Akademická č. 4, 949 01 Nitra
Viera Paučírová, riaditeľka
Štátna pokladnica
7000340787/8180
Príspevková
34075381

II.
Trvanie kontraktu
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009.

III.
Platobné podmienky
1. Objem prostriedkov určených na splnenie predmetu kontraktu sa stanovuje na základe rozpočtu
MP SR, schváleného vládou a parlamentom SR.
2. Celková hodnota kontraktu je stanovená vo výške 75 958,0 EURO v dohodnutom rozsahu podľa
tabuľky č.1
3. Rozdelenie finančných prostriedkov podľa predmetu činnosti ( tabuľka č.1)
Tabuľka č. 1
P.č.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Predmet činnosti
Zmapovanie existujúcich zariadení vidieckeho cestovného ruchu
(vidieckej turistiky – VT a agroturistiky – AT) podporených v rokoch 1992
– 2007 z pohľadu kvality poskytovaných služieb, vypracovanie návrhu na
zaradenie na získanie znaku kvality
Terénne poradenstvo k implementácii prístupu LEADER pre verejný
a súkromný sektor (MaSP) a pre užívateľov Osi 3 PRV SR 2007 – 2013
Chotár roka – príprava a realizácia súťaže „O najkrajší chotár roka“
Účasť na poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex
2009
Podpora spolupráce na národnej a nadnárodnej úrovni vrátane účasti
pracovníkov ARVI na odborných pracovných stretnutiach, konferenciách
a seminároch
Možnosti čerpania finančných prostriedkov pre obce na obdobie r. 20072013
Spolu

Plánovaný objem
kontraktu v EURO

10 119,0

14 533,0
14 513,0
12 978,0
13 497,0
10 318,0
75 958,0

4. Dohodnutá výška prostriedkov môže byť v priebehu roka upravená podľa regulačných opatrení
schválených vládou SR.
5. Presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami je možný pri dodržaní celkovej výšky
prostriedkov.
6. V prípade, ak zníženie sumy uvedenej v čl. III bod 2. a v prílohe č. 1 bude predstavovať menej
ako 5 % dohodnutej ceny prác na dobu trvania kontraktu, riešiteľ bude riešiť úlohy bez zmeny
plánu. Ak bude zníženie uvedenej sumy vyššie ako 5 %, účastnícke strany vypracujú dodatok ku
kontraktu pozmeňujúci rozsah predmetu činnosti stanovený v čl. IV. kontraktu.
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7. Zadávateľ sa zaväzuje poskytnúť riešiteľovi pravidelne mesačné zálohy vo výške 1/12 celkového
ročného objemu príspevku stanoveného v čl. IV. ods. 2 upraveného na základe čl. IV. ods. 3
kontraktu.

IV.
Predmet kontraktu
1. Predmet činnosti riešiteľa na dobu trvania kontraktu vychádza zo zriaďovacej listiny a štatútu
riešiteľa.
2. Riešiteľ sa zaväzuje realizovať úlohy uvedené v kontrakte a zadávateľ sa zaväzuje uhradiť
finančné prostriedky za podmienok ustanovených týmto kontraktom. Súčasťou kontraktu je rozpis
predmetu činnosti podľa účelových činností – príloha č. 1
3. Podrobnejší rozpis úloh a objem práce je uvedený v prílohe tohto kontraktu.

V.
Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu
1. Hodnotenie plnenia úloh kontraktu organizuje a riadi zadávateľ.
2. Priebežné hodnotenie plnenia úloh kontraktu sa uskutočnia formou kontrolného dňa za účasti
zástupcov zadávateľa a riešiteľa.
3. Dokumentáciu k hodnoteniu úloh tvorí zápis z kontrolného dňa. Na kontrolnom dni sa prerokuje
priebeh plnenia jednotlivých úloh a problémy s ich plnením.
4. Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby trvania kontraktu formou
kontrolného dňa najneskôr do 28. februára 2010 za účasti zástupcov zadávateľa a zodpovedných
riešiteľov.

VI.
Práva a povinnosti zúčastnených strán
1. MP SR sa zaväzuje:
(a) Zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku III. kontraktu v celoročnom
rozsahu podľa čl. IV. kontraktu,
(b) Poskytnúť riešiteľovi potrebné podklady a konzultácie k vykonávaniu činnosti podľa čl. III.
kontraktu,
(c) Zorganizovať preberacie konanie a v dohodnutých termínoch vykonať kontrolné dni plnenia
úloh podľa čl. III. kontraktu,
(d) V dostatočnom predstihu informovať riešiteľa o zmenách v zadaní úloh podľa čl. III. kontraktu,
(e) Pri zverejňovaní výsledkov riešenia a činnosti stanovených týmto kontraktom dodržiavať
autorské práva v zmysle autorského zákona.
2. MP SR má právo:
(a) Vykonať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom,
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(b) Poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných kontraktom pri zachovaní autorských
práv,
(c) Upraviť špecifikáciu prác na základe výsledkov kontroly plnenia predmetu činnosti, prípadne
zastaviť práce na činnostiach s tým, že ku dňu zastavenia uhradí skutočne vynaložené
náklady.
3. ARVI sa zaväzuje:
(a) Riadne, v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch protokolárne odovzdať predmet
plnenia kontraktu, resp. vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom,
(b) Predložiť týždeň pred termínom konania kontrolného dňa dohodnuté podklady na rokovanie
v kontrolnom dni,
(c) Včas informovať zadávateľa o prekážkach alebo o nevhodných pokynoch zadávateľa, ktoré
sa vyskytli v priebehu plnenia úloh,
(d) V prípade poskytovania informácií súvisiacimi so štrukturálnou politikou SR, túto problematiku
pred poskytnutím týchto informácií širokej verejnosti konzultovať s odborom štrukturálnej
politiky, odborom rozvoja vidieka a odborom masmediálnej politiky a styku s verejnosťou MP
SR.
4. ARVI má právo:
(a) Získať od zadávateľa potrebné podklady k riešeniu úloh podľa čl. IV. kontraktu. Rozsah,
termíny a spôsob poskytnutia údajov sa stanoví v protokole,
(b) Požadovať od zadávateľa, aby činnosti a úlohy uvedené v predmete činnosti zadával iba
riešiteľovi,
(c) Presunúť finančné prostriedky medzi jednotlivými oblasťami, pokiaľ si to zvýšený záujem a
aktuálnosť obsahu aktivity vyžaduje.

VII.
Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet
1. Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do 14 dní
od jeho podpisu.
2. Výročnú správu o plnení predmetu tohto kontraktu uverejnia obidve strany na svojich
internetových stránkach do 15. 4. 2010.
3. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu sa uskutoční po vypracovaní a predložení výročnej správy.
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VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Tento kontrakt je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý účastník kontraktu obdrží po dva
rovnopisy.
2. Neoddeliteľnou súčasťou kontraktu je príloha č. 1

V Bratislave dňa :

V Nitre dňa :

za MP SR
Stanislav Becík
minister

za ARVI Nitra
Viera Paučírová
riaditeľka
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Príloha č. 1
Rozpis predmetu činnosti podľa účelových činností

Názov úlohy: Zmapovanie existujúcich zariadení vidieckeho cestovného ruchu (vidieckej turistiky –
VT a agroturistiky – AT) podporených v rokoch 1992 – 2007 z pohľadu kvality
poskytovaných služieb, vypracovanie návrhu na zaradenia na získanie znaku kvality

Zodpovedný za zhotoviteľa:

Viera Paučírová
riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za objednávateľa: Ján Beňadik
riaditeľ odboru rozvoja vidieka

Termín realizácie úlohy: 1. január – 31. december 2009

Cieľ riešenia na rok 2009
Rozpočtová požiadavka rieši problém VT a AT a efektivity vynaložených finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu a fondov EU v riadení MP SR pri projektoch vidieckeho cestovného ruchu v období
rokov 1992 až 2007. Nakoľko koncom roka 2008 budú vyhodnotené projekty cez Os 3 zamerané na
vidiecky cestovný ruch, podľa vypracovaného návrhu na získanie znaku kvality rozpočtová požiadavka
začne riešiť na základe pripravených pripomienok zlepšenie ďalšieho hodnotenia predkladaných
projektov a bude viesť k zvýšenému záujmu podnikateľov o kvalitu poskytovaných služieb v rámci
vidieckeho cestovného ruchu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť vidieckej ekonomiky ako i dodatočného
zdroja príjmov pre vidiecke obyvateľstvo. Na takto zadefinovanú aktivitu nie je možné čerpať finančné
prostriedky z iných zdrojov, ARVI zahrnula túto aktivitu do bežného transferu v roku 2009, a rozšírila
ju až na lokálnu úroveň, čím nadväzuje na aktivity ARVI v predchádzajúcom období.
Cieľom tejto požiadavky je zistiť v zariadeniach, ktoré boli finančne podporené ako boli využité
finančné prostriedky, aká je úroveň kvality poskytovaných služieb a vytvoriť návrh kritérií pre udelenie
znaku kvality ako podklad pre Ministerstvo pôdohospodárstva SR .
Na takto zadefinovanú úlohu nie je možné čerpať finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka SR
2007 – 2013 (PRV SR 2007 - 2013).

Cena úlohy:
v EURO
610 - Mzdy
620 - Poistné

4 913,0
1 720,0

630 – Materiálové náklady, cestovné náhrady, služby, nájomné
Spolu

3 486,0
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10 119,0

Názov úlohy: Terénne poradenstvo k implementácií prístupu LEADER pre verejný a súkromný sektor
(MaSP) a pre užívateľov Osi 3 PRV SR 2007 – 2013
Zodpovedný za zhotoviteľa:

Viera Paučírová
riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za objednávateľa: Ján Beňadik
riaditeľ odboru rozvoja vidieka

Termín realizácie úlohy: 1. január – 31. december 2009

Cieľ riešenia na rok 2009
Rozpočtová požiadavka rieši poskytovanie poradenstva vo vidieckom priestore zameranom na
zlepšenie čerpania finančných prostriedkov z Osi 3 a z Osi 4 . Jej cieľom je zlepšiť informovanosť
a zabezpečiť prenos informácií o Osi 3 a Osi 4 z Riadiaceho orgánu PRV SR 2007 – 2013 smerom k
vidieckemu obyvateľstvu a podnikateľom vo vidieckom priestore a na pôde. Pripraviť potenciálnych
beneficientov na možnosti čerpania finančných prostriedkov z PRV SR 2007 – 2013
Cieľom aktivity je poskytnúť poradenstvo v teréne pre širokú klientelu, ktorá nemá priamy prístup
k informáciám o PRV SR 2007 – 2013. Celé poradenstvo bude sústredené na základne požiadavky
klientov o pomoc pri zorientovaní sa v danej problematike s cieľom pripraviť subjekty na čerpanie
finančných prostriedkov z PRV SR 2007 – 2013.
Na túto úlohu nie je možne čerpať finančné prostriedky z PRV 2007 – 2013.

Cena úlohy:
v EURO
610 - Mzdy

7 668,0

620 - Poistné

2 684,0

630 – Materiálové náklady, cestovné náhrady, služby, nájomné
Spolu
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4 181,0
14 533,0

Názov úlohy: Chotár roka – príprava a realizácia súťaže „O najkrajší chotár roka“

Zodpovedný za zhotoviteľa:

Viera Paučírová
riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za objednávateľa: Ján Beňadik
riaditeľ odboru rozvoja vidieka

Termín realizácie úlohy: 1. apríl – 31. október 2009

Cieľ riešenia na rok 2009
Rozpočtová požiadavka rieši realizáciu trvaloudržateľného rozvoja vidieka a zachovanie rázu
(charakteru) krajiny. Jej zámerom je podnietiť súťaživosť s cieľom udržať a zlepšiť životné prostredie
vo veľkovýrobných podmienkach jednotlivých poľnohospodárskych podnikateľských subjektov
s dopadom na trvaloudržateľosť vidieckeho osídlenia. Úloha pramení z uznesenia 9. porady ministra
pôdohospodárstva SR z roku 2001 a rieši činnosť pracovných skupín hodnotiacej komisie,
fotodokumentáciu súťaže, spracovanie výsledkov a propagáciu výsledkov v masmédiách, výstavách
a konferenciách ako aj sleduje dodržiavanie požadovaných noriem pri veľkoplošnom
poľnohospodárstve s ohľadom na životné prostredie.
Na realizáciu 9. ročníka súťaže „O najkrajší chotár roka“ nie je možné čerpať finančné prostriedky
z PRV SR 2007 – 2013.

Cena úlohy:
v EURO
610 - Mzdy

5 709,0

620 - Poistné

1 998,0

630 – Materiálové náklady, cestovné náhrady, služby, nájomné
Spolu
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6 806,0
14 513,0

Názov úlohy: Účasť na poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2009

Zodpovedný za zhotoviteľa:

Viera Paučírová
riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za objednávateľa: Ján Beňadik
riaditeľ odboru rozvoja vidieka

Termín realizácie úlohy: 1. apríl – 31. október 2009

Cieľ riešenia na rok 2009
Realizáciou aktivity - výstavy, ktorá sa teší najväčšej navštevovanosti poľnohospodárov a vidieckeho
obyvateľstva v SR sa umožní predstavenie implementácie PRV SR 2007 – 2013, jeho Riadiaceho
orgánu MP SR a činnosti ARVI, podnikateľov vo vidieckom cestovnom ruchu ako aj prezentovanie
výsledkov súťaže „O najkrajší chotár roka“.
Túto úlohu nie je možné financovať z PRV SR 2007 - 2013.

Cena úlohy:
v EURO
610 - Mzdy
620 - Poistné
630 – Materiálové náklady, cestovné náhrady, služby, nájomné
Spolu
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5 975,0
2 091,0
4 912,0
12 978,0

Názov úlohy: Podpora spolupráce na národnej a nadnárodnej úrovni vrátane účasti pracovníkov
ARVI na odborných pracovných stretnutiach, konferenciách a seminároch

Zodpovedný za zhotoviteľa:

Viera Paučírová
riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za objednávateľa: Ján Beňadik
riaditeľ odboru rozvoja vidieka

Termín realizácie úlohy: 1. január – 31.december 2009

Cieľ riešenia na rok 2009
Rozpočtová požiadavka rieši možnosti výmeny skúseností ako i možnosti vstupu do spoločných
projektov. Jej zámerom je vytváranie spolupráce a partnerstiev ako základu na čerpanie finančných
prostriedkov z EAFRD-u a Štrukturálnych fondov. Rieši kľúčový problém vytvárania štruktúr, ktoré sú
zadefinované na úrovni Európskej únie k implementácií Osi 4 PRV SR 2007 – 2013. Správna
osvetová činnosť a motivácia pomôže pri vytváraní uvedených štruktúr v teréne. Financovaním tejto
požiadavky, osvetovou prácou ARVI, poskytovaním odborných informácií a praktických skúsenosti sa
podporí záujem o spoluprácu a vytváranie partnerstiev, vytvorí sa reálna možnosť na spoluprácu
v regiónoch a na nadregionálnej úrovni. Podporí spoluprácu ARVI s partnermi z krajín Európskej únie
a bude mať možnosť vstúpiť do projektov zahraničných partnerov spolu so zástupcami MAS pre
realizáciu rozvojových programov vo vybraných regiónoch/MR. Uvedená požiadavka priamo
nadväzuje na PRV SR 2007 – 2013 a je v súlade s cieľmi MP SR.
Na takto zadefinovanú úlohu nie je možné čerpať finančné prostriedky z PRV SR 2007 – 2013

Cena úlohy:
v EURO
610 - Mzdy
620 - Poistné
630 – Materiálové náklady, cestovné náhrady, služby, nájomné
Spolu
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5 178,0
1 813,0
6 506,0
13 497,0

Názov úlohy: Možnosti čerpania finančných prostriedkov pre obce na obdobie r. 2007- 2013

Zodpovedný za zhotoviteľa:

Viera Paučírová
riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za objednávateľa: Ján Beňadik
riaditeľ odboru rozvoja vidieka

Termín realizácie úlohy: 1. január – 31.december 2009

Cieľ riešenia na rok 2009
Cieľom riešenia tejto úlohy je vypracovať prehľad o možnostiach čerpania finančných prostriedkov pre
obce z Programu rozvoja vidieka SR 2007- 2013, ako i z iných fondov a programov. Obce a združenia
obcí, ako konečného prijímateľa je potrebné komplexne oboznámiť s možnosťami získania finančných
prostriedkov na rôzne druhy aktivít, a to nielen v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ale
aj ostatných programových dokumentov s cieľom napomôcť uvedeným cieľovým skupinách pri
zabezpečovaní integrovaného rozvoja vidieka v priamej nadväznosti využitia existujúcich programov
a ich doplnkov z iných zdrojov, aby bola využitá kontinuita pri zabezpečení rozvoja územia a
ich kontinuita pri zachovaní razu krajiny a trvaloudržateľnosti života vo vidieckom priestore.
Finančné prostriedky na rozpočtovú požiadavku nie je možné čerpať z PRV SR 2007 – 2013 i keď
priamo nadväzuje na Os 3 a Os 4 PRV SR 2007 – 2013.

Cena úlohy
v EURO
610 - Mzdy

5 012,0

620 - Poistné

1 754,0

630 – Materiálové náklady, cestovné náhrady, služby, nájomné
Spolu

3 552,0
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10 318,0

