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KONTRAKT  

č. CPS – 2013/000029-0010 

uzatvorený medzi 

 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a 

Centrom polygrafických služieb 

Sklabinská 1 

830 05 Bratislava 

 

 

Čl. I 

ÚČASTNÍCI KONTRAKTU 

 

Zadávateľ:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Sídlo:   Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

Zastúpený:   Ing. Marek Vladár, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky 

   Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

    

 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  7000180023/8180 

IČO:   00151866 

(ďalej len „ zadávateľ“) 

a 

 

Realizátor:  Centrum polygrafických služieb 

Sídlo:   Sklabinská 1, 830 05 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Koválik, riaditeľ Centra polygrafických služieb 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  7000478217/8180 

IČO:   42272360 

DIČ:   2023821206 

(ďalej len „realizátor“) 

 

 

Tento kontrakt je plánovacím a organizačným aktom, ktorý vymedzuje vzťahy medzi 

ústredným orgánom štátnej správy a organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, 

uzatvorený v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002. 
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Čl. II 

TRVANIE KONTRAKTU 

Kontrakt sa uzatvára na obdobie do 01.08.2013 do 31.12.2013 

 

Čl. III 

PREDMET ČINNOSTI 

 

1. Predmetom činnosti  realizátora je: 

 - zabezpečenie špecializovaných polygrafických služieb vrátane tlače cenín a iných 

tlačovín s ochrannými prvkami, knihárske a dokončovacie spracovanie a distribúcia 

polygrafických výrobkov pre Ministerstvo vnútra  SR, 

 

2. Jednotlivé druhy tlačovín budú vymedzené v objednávkach zadávateľa. 

 

Čl. IV 

CENA 

 

1. Suma finančných prostriedkov určená na zabezpečenie výroby tlačovín, podľa čl. III, na 

rok 2013 je stanovená vo výške 261 823 € slovom: dvestošesťdesiatjedentisíc 

osemstodvadsaťtri eur. 

 

2. Cena za tlačoviny podľa čl. III bod 1 je uvedená v Katalógu gestorovaných tlačív (webové 

sídlo MV SR) podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

3. V prípade požiadavky zadávateľa na realizáciu objednávok, ktoré nie sú uvedené 

v Katalógu gestorovaných tlačív a ktorých cena presahuje sumu uvedenú v bode 2 čl. IV je 

možné takúto objednávku realizovať za predpokladu, že rozdiel medzi skutočnou cenou 

a cenou stanovenou v tomto kontrakte zadávateľ uhradí realizátorovi z prostriedkov nad 

rámec tohto kontraktu. 

 

4. Zadávateľ sa zaväzuje poskytnúť realizátorovi finančné prostriedky uvedené v čl. IV. Ods. 

1 podľa § 8 ods. 6 zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

5. V prípade zníženia objemu finančných prostriedkov, uvedeného v čl. IV. ods. 1 o viac ako 

2 % alebo rastu nákladov (predovšetkým v dôsledku rastu cien energií) o viac ako 5%, 

vypracujú účastnícke strany dodatok ku kontraktu, pozmeňujúci rozsah predmetu činností 

uvedený v čl. III. 

 

Čl. V 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

Zadávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za výrobu tlačovín vopred vo forme príspevku vo výške 

celkovej ceny dohodnutej v čl. IV bod 1 kontraktu na účet realizátora v Štátnej pokladnici, aj 

po častiach, najneskôr však do 10.12.2013. 
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Čl. VI 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN 

 

1. Zadávateľ sa zaväzuje: 

- zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v čl. III v rozsahu podľa čl. IV, 

- včas poskytnúť realizátorovi objednávky potrebné k realizácii aktivít uvedených v čl. III. 

 

2. Zadávateľ má právo: 

- vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom, 

- krátiť objem finančných prostriedkov dohodnutých v kontrakte v rozsahu a v termínoch 

určených vládou Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia Ministerstvom 

financií SR podľa § 18 ods. 4 písm. a) zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

3. Realizátor sa zaväzuje: 

- riadne, v požadovanej kvalite a dohodnutom počte realizovať objednávky podľa kontraktu, 

- dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť stanovené náklady, 

- včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu realizácie zadaných 

aktivít. 

 

Čl. VII 

SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU 

 

1. Realizátor sa zaväzuje zadávateľovi predložiť prehľad o realizovaných objednávkach 

v súlade predmetom činnosti podľa čl. III kontraktu jedenkrát za polrok, a to k 15.1.2014 za 

obdobie do 31.12.2013. 

 

2. Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí trvania kontraktu formou 

kontrolného dňa za účasti zástupcov zadávateľa a zodpovedných zamestnancov realizátora. 

 

Čl. VIII 

ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET 

 

1. Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach. 

 

2. Záverečnú správu o plnení kontraktu zverejnia obidve strany na svojich internetových 

stránkach. 

 

Čl. IX 

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Na hospodárenie s poskytnutými finančnými prostriedkami platia ustanovenia všeobecne 

záväzných predpisov. 

 

2. Každá zmena predmetu činnosti a platobných podmienok musí byť vykonaná písomnou 

formou ako dodatok k tomuto kontraktu podpísaná obidvoma zmluvnými stranami. 

 

3. Kontrakt je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

dve vyhotovenia. 
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4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý 

vedie Úrad vlády SR,  súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa  zákon č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony. 

 

5. Zmluvu zverejní zadávateľ. 

 

 

 

 

 

V Bratislave  ..........................   V Bratislave 03.12.2013 

 

 

 

  

 

Ing. Marek Vladár     Ing. Jaroslav Koválik 

generálny riaditeľ SE MV SR        riaditeľ Centra polygrafických  služieb 

 

 

 


