
  

Zmluva o financovaní výdavkov  na hospodársku mobilizáciu 

z prostriedkov štátneho rozpočtu v roku 2011 

 
uzatvorená podľa § 262 a podľa § 269 ods. 2.  Obchodného zákonníka číslo  513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov  

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 
 

1.  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Limbova 2, 837 52 Bratislava 37 
Zastúpené : Ing. Anton Tencer, riaditeľ odboru krízového manažmentu 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

Číslo účtu : 7000150115/8180 

IČO: 165 565 

/ďalej  len „ministerstvo“/ 

 

a 

 

       2. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
            Rastislavova 43, 041 90 Košice 

            Zastúpená :   MUDr. Iveta Marinová, MPH,   riaditeľka 

Bankové spojenie :  Štátna pokladnica 

Číslo účtu :   7000280550/8180 

IČO :  606707 

DIČ:  2021141969 

č. DIČ:   

Zapísaný v Obchodnom registri:  MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 

/ďalej len“subjekt hospodárskej mobilizácie“/ 

 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom  zmluvy je   financovanie výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie 

Košického  kraja z prostriedkov štátneho rozpočtu v oblasti bežných výdavkov 

v roku 2011, spojených s plnením opatrení   úloh hospodárskej mobilizácie v súlade 

s ustanovením § 5 zákona číslo 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení 

pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 

v platnom znení a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 

č.13/2008 Z. z., o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu 

z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov. 

 



 

2. Ďalej predmetom zmluvy je zabezpečiť refundáciu výdavkov z pridelených 

finančných prostriedkov štátneho rozpočtu podľa podkladov  spracovaných SOKRZ 

Košického   kraja pre subjekt  hospodárskej mobilizácie rezortu zdravotníctva  

Košického   kraja. 

  

 

 

 

Článok III. 

Podmienky plnenia a rozpis limitu finančných prostriedkov 

štátneho rozpočtu pre rok 2011 
 

 

1. Subjekt hospodárskej mobilizácie  sa zaväzuje plniť úlohy spojené s opatreniami 

hospodárskej mobilizácie v súlade s rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky číslo 22106-1/2009-OKM zo dňa 19. októbra 2009 (ďalej len 

rozhodnutie), ktorým bol  určený ako subjekt hospodárskej mobilizácie po dobu 

účinnosti rozhodnutia. 

2. Ministerstvo sa zaväzuje uhrádzať finančné prostriedky podľa „Prílohy“ tejto zmluvy, 

ktorá tvorí jej  nedeliteľnú súčasť, subjektu hospodárskej mobilizácie  /formou 

refundácie/ v zmysle vynaložených finančných výdavkov subjektu hospodárskej 

mobilizácie , podľa zákona číslo 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a vyhlášky 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo č.13/2008 Z. z., 

o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho 

rozpočtu v znení neskorších predpisov. 

3. Ministerstvo prostredníctvom SOKRZ Košického    kraja má možnosť úpravy 

čerpania finančných prostriedkov v jednotlivých položkách podľa rozpočtovej 

klasifikácie v rámci kraja. SOKRZ  Košického    kraja písomnou formou oznámi 

subjektu hospodárskej mobilizácie zmenu pridelenia finančných prostriedkov na 

hospodársku mobilizáciu v rámci účelových a úsporných opatrení. 

4. Subjekt hospodárskej mobilizácie  predkladá žiadosti o refundáciu výdavkov 

prostredníctvom útvaru krízového riadenia subjektu samostatnému odboru krízového 

riadenia zdravotníctva Košického   kraja v termínoch stanovených v „Pláne hlavných 

úloh v oblasti prípravy na obranu, krízové situácie a na plnenie  opatrení hospodárskej 

mobilizácie v rezorte zdravotníctva pre rok 2011“ na predpísaných formulároch spolu 

s účtovnými dokladmi  podľa zákona číslo 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii 

a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo č.13/2008 Z. z., 

o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho 

rozpočtu v znení neskorších predpisov. SOKRZ Košického   kraja postúpi žiadosť za 

kraj na odbor krízového manažmentu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

za mesiace január a február 2011 do 31. marca 2011, za mesiace marec, apríl, máj 

2011 do 17. júna 2011, za mesiace jún, júl, august 2011 do 16. septembra 2011, za    

mesiace   september,   október,  november a  zálohovo december  2011 do 5. decembra 

2011. Vyúčtovanie zálohy za december sa uskutoční v prvom štvrťroku  2012. 

V prípade, že subjekt hospodárskej mobilizácie realizoval predmet zmluvy v období 

od 1.1. do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ministerstvo na základe predloženej 

žiadosti zrefunduje finančné výdavky subjektu  hospodárskej mobilizácie do 15 dní 

odo dňa obdržania žiadosti o refundáciu výdavkov. 

 



5. Personálne zmeny u subjektu hospodárskej mobilizácie  vo funkcii odborného 

referenta útvaru krízového riadenia je možné vykonať po predchádzajúcom 

prerokovaní s vedúcim SOKRZ Košického   kraja. Po súhlasnom stanovisku  

ministerstvo  bude akceptovať zmenu na mieste pracovníka zabezpečujúceho plnenie 

opatrení hospodárskej mobilizácie, ak mu táto zmena bude písomne oznámená 

subjektom hospodárskej mobilizácie, pričom výška refundovanej mzdy na novo 

obsadenom pracovnom mieste nesmie bez súhlasu ministerstva presiahnuť stanovenú 

čiastku uvedenú v rozpise na príslušný kalendárny rok. 

6. Zvýšenie mzdy pracovníka zabezpečujúceho plnenie opatrení hospodárskej 

mobilizácie podlieha schváleniu riaditeľom OKM MZ SR 

7. Subjekt hospodárskej mobilizácie  sa zaväzuje, že predmetné finančné prostriedky zo 

štátneho rozpočtu použije výlučne na predmet zmluvy, účelovo, úsporne a v súlade s  

rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

Článok IV. 

Platnosť a skončenie zmluvy 

 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nasledujúcom 

po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2011. 

3. Ministerstvo  formou písomného dodatku k tejto zmluve si vyhradzuje právo 

jednostranne upraviť čiastku finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho 

rozpočtu, v prípade rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o rozpočtových 

opatreniach vlády v spojitosti s regulačnými opatreniami štátneho rozpočtu a subjekt 

hospodárskej mobilizácie  sa písomne zaväzuje, že túto skutočnosť akceptuje, na znak 

čoho tento písomný dodatok k tejto zmluve schváli a podpíše oprávnený zástupca 

subjektu hospodárskej mobilizácie . 

4. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe písomných a očíslovaných dodatkov 

schválených a podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

5. Akékoľvek zmeny vzťahujúce sa k predmetu tejto zmluvy sa obidve zmluvné strany 

zaväzujú písomne oznámiť navzájom v termíne do päť dní odo dňa, kedy boli prijaté 

zodpovedným orgánom. 

6. Túto zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán. Dohoda musí obsahovať aj 

podmienky ukončenia nakladania s finančnými prostriedkami a spôsob ich zúčtovania. 

7. Ministerstvo  si vyhradzuje právo jednostranného odstúpenia od tejto zmluvy, 

v spojitosti so zmenou rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  

na právny subjekt /na subjekt hospodárskej mobilizácie/, v súlade so zákonom číslo 

414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii. Toto jednostranné odstúpenie od zmluvy 

z titulu zmeny rozhodnutia vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej 

republiky musí byť v písomnej forme s tým, že jednostranné písomné odstúpenie od 

zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej strane /subjektu hospodárskej mobilizácie/ 

a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia subjektu hospodárskej 

mobilizácie. 

8. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo zmluvného záväzkového vzťahu je 

zodpovedná za škodu v zmysle § 757 Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. 

9. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov. Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú 



upravené touto zmluvou, sa primerane použijú ustanovenia príslušných platných 

a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, ministerstvo dostane dva 

rovnopisy, subjekt hospodárskej mobilizácie dostane  dva rovnopisy. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym 

účinkom z nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, 

zástupcovia oboch zmluvných strán sú oprávnení k uzatvoreniu tejto  zmluvy a na 

znak súhlasu ju podpísali. 

 

 

 

 

v Bratislave, dňa                                                 v ............................ , dňa ...................2011 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––-                        –––––––––––––––––––––––––– 

Ing. Anton Tencer                                                 MUDr. Iveta Marinová, MPH 

riaditeľ odboru krízového                                                   riaditeľka 

manažmentu MZ SR 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

Pečiatka subjektu 

 
Názov subjektu HM: Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice - SOKRZ Košického kraja 

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, obec): Rastislavova 43, 041 90 Košice 

IČO: 606707 DIČ: 2021141969 i. č. DPH: SK 2021141969 

Bankové 
spojenie: 

Štátna pokladnica č. účtu: 7000280550/8180 

Zriadený zriaďovacou listinou  MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990 

 

         Pridelenie finančných prostriedkov na rok 2011 (v  €) 

Tabuľka č. 1: Druhy plánovaných výdavkov  

 Kód Druh výdavku HM Suma [€] Komentár - podrobná špecifikácia výdavku HM 

635 11 Údržba majetku určeného 
na účely HM 

  

633 07 
 

Nákup kancelárskych 
strojov, prístrojov a 
zariadení 

  

633 10 Materiál a služby 50,00  

637 12 Ostatné tovary a služby   

635 08 Budovanie, udržiavanie 
a využívanie JIS HM 

  

610 
 

13 
 

Náklady na priznanú mzdu 
zamestnanca  

27 005,00  

620 14 Odvody 9 450,00  

632 17 Poplatky za 
telekomunikačné služby 

890,00  

636 16 Nájomné za prenájom 1 090,00  

631 15 Pracovné cesty 
zamestnanca 

215,00  

 Spolu za rok:                             38 700,00  

Tabuľka č. 2: Mzdové prostriedky  (kód 13 a 14): 

P. č. Titul, meno, priezvisko Funkcia Vzdelanie % z HM Suma 

1. MVDr. Lívia Mihoková vedúca VŠ 100 14 780,00 

2.  Beáta Prokopová referent ÚSO 100 10 760,00 

3.  Magdaléna Eperješiová ekonóm ÚSO 100 10 915,00 

4.       

Dňa:    7.2.2011 

Vypracoval: Margita Rigáňová 

 

 

 

________________________________________      _______________________________ 

Schválil: Ing. Anton Tencer                                              MUDr. Iveta Marinová, MPH 

               riaditeľ odboru krízového manažmentu                            riaditeľka      

 

 



 

 
 

Pečiatka subjektu 

 
Názov subjektu HM: Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice – ÚKR pracovisko -Rastislavova 

43 

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, obec): Rastislavova 43, 041 90 Košice 

IČO: 606707 DIČ: 2021141969 i. č. DPH: SK 2021141969 

Bankové 
spojenie: 

Štátna pokladnica č. účtu: 7000280550/8180 

Zriadený zriaďovacou listinou   

 

         Pridelenie finančných prostriedkov na rok 2011 (v  €) 

Tabuľka č. 1: Druhy plánovaných výdavkov  

 Kód Druh výdavku HM Suma [€] Komentár - podrobná špecifikácia výdavku HM 

635 11 Údržba majetku určeného 
na účely HM 

  

633 07 
 

Nákup kancelárskych 
strojov, prístrojov a 
zariadení 

  

633 10 Materiál a služby 10,00  

637 12 Ostatné tovary a služby   

635 08 Budovanie, udržiavanie 
a využívanie JIS HM 

  

610 
 

13 
 

Náklady na priznanú mzdu 
zamestnanca  

10 942,00  

620 14 Odvody 4 043,00  

632 17 Poplatky za 
telekomunikačné služby 

200,00  

636 16 Nájomné za prenájom   

631 15 Pracovné cesty 
zamestnanca 

  

 Spolu za rok:                             15 195,00  

Tabuľka č. 2: Mzdové prostriedky  (kód 13 a 14): 

P. č. Titul, meno, priezvisko Funkcia Vzdelanie % z HM Suma 

1. Emil Kukura referent ÚSO 100 14 985,00 

2.       

3.       

4.       

Dňa:  7.2.2011 

Vypracoval: Margita Rigáňová 

 

 

 

________________________________________      _______________________________ 

Schválil: Ing. Anton Tencer                                              MUDr. Iveta Marinová, MPH 

               riaditeľ odboru krízového manažmentu                              riaditeľka 

 



 

 
 

Pečiatka subjektu 

 
Názov subjektu HM: Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice – ÚKR pracovisko -Tr. SNP 1 

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, obec): Rastislavova 43, 041 90 Košice 

IČO: 606707 DIČ: 2021141969 i. č. DPH: SK 2021141969 

Bankové 
spojenie: 

Štátna pokladnica č. účtu: 7000280550/8180 

Zriadený zriaďovacou listinou   

 

         Pridelenie finančných prostriedkov na rok 2011 (v  €) 

Tabuľka č. 1: Druhy plánovaných výdavkov  

 Kód Druh výdavku HM Suma [€] Komentár - podrobná špecifikácia výdavku HM 

635 11 Údržba majetku určeného 
na účely HM 

  

633 07 
 

Nákup kancelárskych 
strojov, prístrojov a 
zariadení 

  

633 10 Materiál a služby 10,00  

637 12 Ostatné tovary a služby   

635 08 Budovanie, udržiavanie 
a využívanie JIS HM 

  

610 
 

13 
 

Náklady na priznanú mzdu 
zamestnanca  

10 942,00  

620 14 Odvody 3 824,00  

632 17 Poplatky za 
telekomunikačné služby 

200,00  

636 16 Nájomné za prenájom 350,00  

631 15 Pracovné cesty 
zamestnanca 

  

 Spolu za rok:                                      15 326,00  

Tabuľka č. 2: Mzdové prostriedky  (kód 13 a 14): 

P. č. Titul, meno, priezvisko Funkcia Vzdelanie % z HM Suma 

1. Vladimír Boroš referent ÚSO 100 14 766,00 

2.       

3.       

4.       

Dňa:   7.2.2011 

Vypracoval: Margita Rigáňová 

 

 

 

________________________________________      _______________________________ 

Schválil: Ing. Anton Tencer                                              MUDr. Iveta Marinová, MPH 

               riaditeľ odboru krízového manažmentu                          riaditeľka 


