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KONTRAKT na rok 2016 

�. 1445/2015 

uzatvorený  v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky �. 1370 z 18. decembra 2002  

medzi ú�astníkmi kontraktu: 

ústredný orgán štátnej správy: Úrad vlády Slovenskej republiky 
sídlo:     Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 
I�O:     00 151 513 
štatutárny zástupca:   Igor Federi�, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
�íslo ú�tu:    SK96 8180 0000 0070 0006 0195 
(�alej len „ÚV SR“) 
 
a 
 
príspevková organizácia:  Národná agentúra pre sie�ové a elektronické služby 
sídlo:     Kollárova 8, 917 02 Trnava 
I�O:     42 156 424 
štatutárny zástupca:   Mgr. Rastislav Janota, generálny riadite� 
Štátna pokladnica:   Štátna pokladnica 
�íslo ú�tu:    SK21 8180 0000 0070 0034 2942 
(�alej len „NASES“) 
(ÚV SR a NASES �alej spolu aj ako „ú�astníci kontraktu“) 
 

Preambula 
 

Ú�astníci kontraktu uzatvárajú tento kontrakt na rok 2016 ako plánovací a organiza�ný akt 
vymedzujúci vz�ahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a príspevkovou organizáciou 
v jeho zria�ovate�skej pôsobnosti a berú na vedomie, že tento kontrakt nie je právnym 
úkonom v zmysle zákona �. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 

�l. I 
Predmet kontraktu 

 
1. Vzh�adom na to, že NASES: 

• je príspevkovou organizáciou v zria�ovate�skej pôsobnosti ÚV SR 
• je profesionálnou inštitúciou na plnenie odborných úloh v oblasti informatizácie 

spolo�nosti, správy a prevádzkovania elektronických komunika�ných sietí a služieb, 
pre Úrad vlády Slovenskej republiky, ostatné orgány štátnej správy, právnické osoby 
a fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, údaje z informa�ných systémov, databáz 
a registrov verejnej správy.  

• plní �innosti definované v Zria�ovate�skej listine �. ÚV SR 9074/2008/KVÚV zo d�a 
18.12.2008,  v znení Dodatku �. 1 zo d�a 27.12.2012, v znení Dodatku �. 2 zo d�a 
31.3.2014, ktoré zabezpe�uje prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpo�tu 

 
je predmetom tohto kontraktu úprava práv a povinností ú�astníkov kontraktu v súvislosti so 
záväzkom ÚV SR poskytnú� NASES príspevok zo štátneho rozpo�tu – finan�né prostriedky 
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z kapitoly ÚV SR na financovanie vymedzených verejnoprospešných služieb špecifikovaných 
v prílohe �. 1 tohto kontraktu a so záväzkom NASES použi� tieto finan�né prostriedky 
výlu�ne adresne len na zabezpe�enie vymedzených �inností, a to všetko za podmienok 
stanovených v tomto kontrakte. 
 
2. Ú�elom uzatvorenia kontraktu je vymedzi� rozsah výstupov, ktoré si ÚV SR objednáva 
u NASES a ktorých financovanie je zabezpe�ované prostredníctvom príspevku a tým, 
v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpo�tových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpe�i� úplnú adresnos� 
príspevku a kontrolovate�nos� efektívnosti vynakladania finan�ných prostriedkov štátneho 
rozpo�tu. 
 

�l. II 
Podmienky poskytnutia a použitia príspevku 

 
1. Objem finan�ných prostriedkov ur�ených na �innos� NASES je stanovený v súlade so 
záväznými ukazovate�mi štátneho rozpo�tu na rok 2016 pre rozpo�tovú kapitolu ÚV SR vo 
výške 3 604 000 Eur (slovom: tri milióny šes�stoštyritisíc eur) – bežné transfery. 
 
2. Finan�né prostriedky pod�a odseku 1 tohto �lánku kontraktu, ktorých rozpis vo vz�ahu 
k plánu úloh financovaných z príspevku je uvedený v prílohe �. 1 tohto kontraktu, budú 
poskytnuté vo forme bežných výdavkov na:  

 

Výdavky na �innos�                    
v �lenení pod�a ekonomickej 

klasifikácie 

Výdavky 
celkom 

Finan�né krytie 
Z dotácie zo 

ŠR 
Z tržieb a 
výnosov 

Z  iných 
zdrojov 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy 
a OOV 729 000 729 000     
611 - tarifné platy 300 000 300 000     
612 - príplatky 289 000 289 000     
614 - odmeny 140 000 140 000   
620 – Poistné a príspevok do 
pois�ovní 299 000 299 000     
621 - všeobecná ZP 60 000 60 000     
623 - ostatné ZP 25 000 25 000     
625 - sociálna pois�ov�a 214 000 214 000     
630 – Tovary a služby 2 572 900 2 572 900    
631 - cestovné náhrady 22 000              22 000    
632 - energie, vodné, pošt. a tel. 
služby, komunika�ná infraštruktúra 2 181 000         2 181 000    
633 - materiál 55 300 55 300    
634 - dopravné PH, servis, poistenie 33 500              33 500    
635 - rutinná a štand. údržba 6 100 6 100    
636 - nájomné za nájom 125 000 125 000    
637 - služby 150 000 150 000    
640 – Bežné transfery 3 100                3 100    
Spolu 600 - Bežné výdavky 3 604 000 3 604 000    
Spolu 700 – Kapitálové výdavky          272 000                       0          272 000   
Spolu 600 a 700 3 876 000 3 604 000  272 000   
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3. ÚV SR poskytne NASES finan�né prostriedky vo výške a v termínoch nasledovne: 
a) ¼ z celkového objemu finan�ných prostriedkov pod�a ods. 1 tohto �lánku kontraktu bude 
poskytnutá najneskôr do 15. januára 2016 
b) ¼ z celkového objemu finan�ných prostriedkov pod�a ods. 1 tohto �lánku kontraktu bude 
poskytnutá najneskôr do 07. apríla 2016 
c) ¼ z celkového objemu finan�ných prostriedkov pod�a ods. 1 tohto �lánku kontraktu bude 
poskytnutá najneskôr do 07. júla 2016 
d) ¼ z celkového objemu finan�ných prostriedkov pod�a ods. 1 tohto �lánku kontraktu bude 
poskytnutá najneskôr do 07. októbra 2016. 
 
4. Národná agentúra pre sie�ové a elektronické služby je povinná pri nakladaní 
s poskytnutými finan�nými prostriedkami postupova� v súlade najmä, ale nielen so zákonom 
�. 523/2004 Z. z. o rozpo�tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom �. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom �. 431/2002 Z. 
z. o ú�tovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom �. 502/2001 Z. z. o finan�nej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, 
zákonom �. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a súvisiacim právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike. 
 
 

�l. III 
Práva a povinnosti ú�astníkov kontraktu 

 
1. ÚV SR sa zaväzuje: 
a) poskytnú� NASES finan�né prostriedky vo výške a v lehotách pod�a �l. II ods. 3 tohto 
kontraktu za predpokladu splnenia podmienok stanovených týmto kontraktom, 
b) poskytnú� NASES metodickú pomoc v rozsahu svojej pôsobnosti, 
c) v�as informova� NASES o zmenách v pláne úloh pre NASES. 
 
2. ÚV SR je oprávnený: 
a) kontrolova� hospodárnos�, ú�elnos� a efektívnos� vynakladania finan�ných prostriedkov 
poskytnutých pod�a podmienok stanovených v tomto kontrakte, 
b) adekvátne zvýši�, resp. zníži� výšku finan�ných prostriedkov poskytnutých pod�a 
podmienok stanovených v tomto kontrakte v prípade zmeny rozsahu úloh stanovených 
v prílohe �. 1 tohto kontraktu alebo iných okolností vyplývajúcich z platnej legislatívy, resp. 
uznesení vlády SR, a to formou dodatku k tomuto kontraktu, 
c) schva�ova� zmeny ú�elu použitia finan�ných prostriedkov poskytnutých pod�a podmienok 
stanovených v tomto kontrakte, 
d) vykonáva� kontrolu plnenia úloh uvedených v prílohe �. 1 tohto kontraktu, 
e) požadova� vrátenie poskytnutých finan�ných prostriedkov v prípade nesplnenia úloh 
stanovených v tomto kontrakte. 
 
3. NASES sa zaväzuje: 
a) plni� úlohy stanovené v tomto kontrakte a v prílohe �. 1 kontraktu 
b) priebežne informova� ÚV SR o plnení úloh vyplývajúcich z kontraktu a prílohy �. 1 
kontraktu, resp. o problémoch s ich plnením 
c) dodržiava� rozpis finan�ných prostriedkov na rok 2016 v súlade s �l. II tohto kontraktu, 
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d) hospodárne, ú�elne a efektívne vynaklada� finan�né prostriedky poskytnuté na 
zabezpe�enie úloh uvedených v prílohe �. 1 tohto kontraktu,    
e) predklada� hodnotenie vecného a finan�ného plnenia kontraktu pod�a �l. IV kontraktu. 
 
4. NASES je oprávnená: 
a) požadova� zmenu úloh stanovených v kontrakte a v prílohe �. 1 kontraktu, ak sú 
opodstatnené, 
b) upravova� rozpo�et v jednotlivých položkách uvedených v �l. II ods. 2 tohto kontraktu za 
predpokladu, že je to v súlade s platnou legislatívou a nedôjde k presiahnutiu celkovej výšky 
finan�ných prostriedkov pre jednotlivé položky, 
c) požadova� zvýšenie objemu finan�ných prostriedkov nad rámec rozsahu stanoveného 
v tomto kontrakte; takúto zmenu je možné vykona� len formou dodatku k tomuto kontraktu. 
 

�l. IV 
Spôsob a termíny vyhodnocovania kontraktu 

 
1. Priebežné hodnotenie vecného a finan�ného plnenia kontraktu sa uskuto�ní formou: 
- predkladania mesa�ných výkazov v systéme Štátnej pokladnice a rozboru �inností vždy 
k 26. d�u mesiaca nasledujúceho po ukon�ení kalendárneho mesiaca, 
- predkladania mesa�nej ú�tovnej závierky vždy k 26. d�u mesiaca nasledujúceho po 
ukon�ení kalendárneho mesiaca, 
- predkladania štvr�ro�nej ú�tovnej závierky vždy k 30. d�u mesiaca nasledujúceho po 
ukon�ení kalendárneho štvr�roka.  
Mesa�né výkazy v systéme Štátnej pokladnice a mesa�ná ú�tovná závierka za mesiac 
december, štvr�ro�ná ú�tovná závierka za IV. štvr�rok a ú�tovná závierka za rok 2016 sa 
predkladajú do 31.01.2017. 
 
2. Závere�né hodnotenie vecného a finan�ného plnenia kontraktu predkladá NASES ÚV SR 
najneskôr do 31.01.2017 formou: 
- výkazov v systéme Štátnej pokladnice za rok 2016, 
- ro�nej ú�tovnej závierky za rok 2016, 
- rozboru �inností a hospodárenia za rok 2016. 
 
3. Výro�nú správu za rok 2016 je NASES povinné predloži� ÚV SR najneskôr do 28.02.2017 
a zverejni� ju na svojom webovom sídle najneskôr do 15.05.2017.    
 
4. Verejný odpo�et plnenia úloh kontraktu sa uskuto�ní po vypracovaní Výro�nej správy za 
rok 2016 v termíne, ktorý bude zverejnený na webovom sídle NASES. 
 

�l. V 
Závere�né ustanovenia 

 
1. Kontrakt sa uzatvára na dobu ur�itú, do 31.12.2016, s výnimkou tých ustanovení, ktoré 
majú trva� aj po skon�ení doby platnosti kontraktu. 
 
2. Kontrakt nadobúda platnos� d�om podpisu ú�astníkmi kontraktu a ú�innos� d�om 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, najskôr však 01. 01. 2016. 
 
3. Ú�astníci kontraktu sú povinní zverejni� kontrakt na svojich webových sídlach v lehote do 
10 dní odo d�a jeho podpisu. 
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4. Kontrakt je možné meni� a dop��a� len formou písomných �íslovaných dodatkov 
podpísaných oboma ú�astníkmi kontraktu. 
 
5. Ú�astníci kontraktu vyhlasujú, že úlohy vykonané a povinnosti vyplývajúce z tohto 
kontraktu splnené v roku 2016 pred nadobudnutím ú�innosti kontraktu sa považujú za úlohy 
a povinnosti pod�a tohto kontraktu.  
 
6. Kontrakt je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri sú ur�ené pre ÚV SR a dva pre 
NASES. 
 
7. Ú�astníci kontraktu vyhlasujú, že si kontrakt riadne pre�ítali, jeho obsahu porozumeli 
a tento plne zodpovedá ich skuto�nej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, ur�ite 
a zrozumite�ne, bez omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, �o 
potvrdzujú svojimi vlastnoru�nými podpismi. 
 
 
 
Bratislava, d�a       Bratislava, d�a                
               
 
 
 
 
............................................     ................................................. 
      Ing. Igor Federi�             Mgr. Rastislav Janota 
       vedúci ÚV SR                    generálny riadite� NASES 
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Príloha �.1 
  

Plán hlavných úloh NASES na obdobie od 1.januára do 31.decembra 2016 

 K�ú�ové úlohy NASES sú: 
• Organizácia, prevádzka a rozvoj siete GOVNET 
• Prevádzka sTESTA pre Slovenskú republiku 
• Plnenie úloh národného prevádzkovate�a centrálnej informa�nej infraštruktúry a centrálnej 

komunika�nej infraštruktúry Slovenskej republiky pre verejnú správu  
• Prevádzka a rozvoj Ústredného portálu verejnej správy (portál slovensko.sk) 
• Prevádzkovanie a rozvoj Ústredného kontaktného centra štátu 

Plán 
 

FINAN�NÉ ZABEZPE�ENIE 
z rozpo�tu (zdroj 

111) z iných zdrojov (46) 

bežné 
výdavky  spolu vlastné 

zdroje spolu  

A. 1 

Prevádzka vládnej dátovej siete orgánov 
verejnej správy GOVNET ako základného 
prvku centrálnej komunika�nej infraštruktúry 
štátu. 

2 100 000 2 100 000   

A. 2 

Mzdové výdavky na prevádzku vládnej dátovej 
siete orgánov verejnej správy GOVNET ako 
základného prvku centrálnej komunika�nej 
infraštruktúry, sTESTA a správa domény 
gov.sk 

782 000 782 000   

A. 3 

Ostatné výdavky spojené s prevádzkou, 
správou a rozvojom vládnej dátovej siete 
orgánov verejnej správy GOVNET ako 
základného prvku centrálnej komunika�nej 
infraštruktúry, sTESTA a správa domény 
gov.sk 

440 840 440 840   

A.   4 Prevádzka uzla SIX pre štátnu správu a Govnet 21 160 21 160   

B.  Redakcia portálu slovensko.sk – pilotná 
prevádzka 102 000 102 000   

C. 1 

Mzdové výdavky na prevádzku Ústredného 
kontaktného centra štátu (pod�a par.5 ods 5 
zákona 305/2013 o e-Governmente) – pilotná 
prevádzka 

144 000 144 000   

C.   2 

Ostatné výdavky na prevádzku Ústredného 
kontaktného centra štátu (pod�a par.5 ods. 5 
zákona 305/2013 o e-Governmente) – pilotná 
prevádzka 

14 000 14 000   

S p o l u  3 604 000 3 604 000 0 0 

 


