MINISTERSTVO VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1

Rekreačná 13, 921 01 Piešťany

K O N T R A K T na rok 2021
č. SPSČ-OO1-2020/004570-001
uzatvorený medzi účastníkmi kontraktu:

sídlo:
právna forma:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zastúpené:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1
štátna rozpočtová organizácia
00151866
Štátna pokladnica
SK78 8180 0000 0070 0018 0023
JUDr. Ľubomír Šablica
generálny tajomník služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na základe plnej moci č.p.: SL-OPS-2020/001328-207 zo dňa
25. mája 2020
(ďalej len „objednávateľ“)
a

sídlo:
právna forma:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zastúpené:

Centrum účelových zariadení
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
štátna príspevková organizácia
42137004
SK2022739697
Štátna pokladnica
SK95 8180 0000 0070 0052 7365
JUDr. Ján Dubovec
riaditeľ Centra účelových zariadení
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA
Účastníci kontraktu uzatvárajú tento kontrakt v súlade s uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 1370 z 18. decembra 2002 ako plánovací a organizačný akt, ktorým sa
vymedzujú obsahové, finančné a organizačné vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej
správy a príspevkovou organizáciou v jeho pôsobnosti. Tento kontrakt nie je právnym
úkonom v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Čl. I.
ČAS TRVANIA KONTRAKTU
Kontrakt sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Čl. II.
PREDMET KONTRAKTU
1. Predmetom kontraktu sú činnosti v súlade s predmetom činnosti zhotoviteľa v zmysle
jeho zriaďovacej listiny.
2. Špecifikácia činností:
- zabezpečiť činnosti výroby jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie
stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
pre krajské centrá podpory a sekciu ekonomiky MV SR
za úlohu za zhotoviteľa zodpovedá: riaditeľ Strediska Krompachy
za kontrolu plnenia úlohy za objednávateľa zodpovedajú: jednotliví vedúci
zamestnanci oddelenia nehnuteľností krajských centier podpory a vedúci
oddelenia všeobecných komodít na odbore hospodárskeho zabezpečenia, sekcia
ekonomiky MV SR.
 parametre objednávanej činnosti: na základe požiadaviek objednávateľa
 spôsob financovania objednávanej činnosti: príspevok zo štátneho rozpočtu
 kľúčový užívateľ objednávanej činnosti: krajské centrá podpory a sekcia
ekonomiky MV SR.
3.

Zhotoviteľ bude činnosti podľa kontraktu plniť na základe objednávok objednávateľa
odsúhlasených vedúcim oddelenia všeobecných komodít na odbore hospodárskeho
zabezpečenia, sekcia ekonomiky MV SR, prostredníctvom príslušného centra podpory
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky príp. sekcie ekonomiky MV SR.
Čl. III.
FINANČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY KONTRAKTU

1.
2.

3.

4.
5.

Suma finančných prostriedkov určená na finančné pokrytie činností zhotoviteľa podľa
tohto kontraktu v prospech objednávateľa je určená vo výške maximálne 1 200 000 €.
Cena jednotlivých objednávok bude vypočítaná zhotoviteľom na základe konkrétnych
požiadaviek predložených objednávateľom a bude stanovená ako cena predmetu
objednávky z cenníka s technickými parametrami, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto kontraktu.
V cene vypočítanej zhotoviteľom k jednotlivým objednávkam, bude započítaná aj cena
dopravy.
Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi požiadavky uvedené v ods. 2 tohto
článku až na základe objednávateľom pripraveného a schváleného plánu, a to priebežne
počas trvania kontraktu.
Zhotoviteľ na základe objednávateľom predložených požiadaviek vypracuje cenu
predmetu objednávky a to najneskôr do 15 dní odo dňa ich predloženia objednávateľom.
Harmonogram jednotlivých činností bude stanovený na základe dohody účastníkov
kontraktu.

6.

Cena za činnosti zhotoviteľa vykonávané v prospech objednávateľa podľa tohto
kontraktu je stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov.

7.

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi finančné prostriedky uvedené v bode 1 formou
príspevku na prevádzku podľa § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na účet zhotoviteľa vedený v Štátnej pokladnici, kvartálne vopred, vždy do 10. dňa
prvého kalendárneho mesiaca príslušného štvrťroku vo výške ¼ z celkovej dohodnutej
sumy finančných prostriedkov na rok 2021.
Zhotoviteľ je povinný vykonať po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných
vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa podľa pokynov sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra
SR.

8.

Čl. IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KONTRAKTU
1.
2.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje najmä:
 poskytnúť potrebnú súčinnosť na plnenie tohto kontraktu,
Objednávateľ má právo najmä:
 vykonávať priebežné kontroly plnenia tohto kontraktu z hľadiska hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov poskytnutých za
podmienok a spôsobom dohodnutým v tomto kontrakte zhotoviteľovi,
 vykonávať priebežné vyhodnotenie plnenia úloh uvedených v predmete kontraktu
v prípade, ak to uzná za vhodné,
 zmeniť objem kontraktom dohodnutého objemu finančných prostriedkov
v odôvodnených prípadoch ako aj v závislosti od vývoja hospodárskeho stavu
Slovenskej republiky,
 navrhovať, prípadne uskutočňovať zmeny v kontrakte po vecnej stránke v nadväznosti
na výsledky vyhodnotenia plnenia úloh alebo priority verejného záujmu, ktoré sa
vyskytnú po dobu trvania kontraktu,
 neuhradiť zhotoviteľovi výdavky na úlohy uvedené v kontrakte, ak sa preukáže, že
výdavky boli vynaložené neefektívne alebo neúčelne alebo nehospodárne,
 navrhnúť zhotoviteľovi úpravu (zmenu a doplnenie) rozsahu a podmienok tohto
kontraktu na základe dodatočných požiadaviek,
 zabezpečiť vo vlastnom mene a na vlastný účet plnenie činností uvedených v čl. II
ods. 2 tohto kontraktu postupmi verejného obstarávania v súlade so zákonom o č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení
neskorších predpisov, v prípade ak zhotoviteľ nemôže z technických alebo iných
dôvodov plniť predloženú objednávku.
Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä:
 riadne, v požadovanej kvalite, v dohodnutom čase a rozsahu plniť predmet činnosti ,
 dodržať objem finančných prostriedkov určených na plnenie tohto kontraktu
a neprekročiť celkové náklady stanovené na jeho plnenie,
 dohodnutým spôsobom a včas informovať objednávateľa o problémoch, ktoré sa
vyskytli v priebehu plnenia tohto kontraktu,

4.

 predložiť ku každému kontrolnému dňu v zmysle článku V. tohto kontraktu rozpočet
zrealizovaných a ukončených činností,
 dodržiavať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými
prostriedkami poskytnutými v súlade s kontraktom v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.
 dodržiavať postupy verejného obstarávania v súlade so zákonom o č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov,
 zabezpečiť na vlastné náklady dopravu do miesta uvedeného v objednávke,
 strpieť právo objednávateľa na kontrolu a overenie cien (rozklad cien) stanovených
zhotoviteľom pri jednotlivých objednávkach
Zhotoviteľ má právo najmä:
 navrhnúť objednávateľovi úpravu (zmenu a doplnenie) rozsahu a podmienok tohto
kontraktu na základe dodatočných požiadaviek objednávateľa.
Čl. V.
KONTROLA, SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA PLNENIA KONTRAKTU

1.
2.
3.

4.
5.

Kontrolu plnenia kontraktu organizuje a riadi objednávateľ.
Zhotoviteľ je povinný na účely kontroly poskytovať orgánom kontroly požadované
informácie a podklady. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis.
Priebežné hodnotenia plnenia kontraktu sa uskutočnia formou kontrolného dňa na
príslušnom krajskom centre podpory raz za štvrťrok v termíne stanovenom po dohode
strán tohto kontraktu.
Plnenie kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí času trvania kontraktu záverečným
vyhodnotením kontraktu za účasti zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa.
Spôsob a výsledky plnenia kontraktu budú súčasťou výročnej správy, ktorú vypracuje
zhotoviteľ.

Čl. VI.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zhotoviteľ nesmie použiť poskytnuté finančné prostriedky na iný účel, ako je stanovené
v tomto kontrakte.
2. Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami
postupovať predovšetkým v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z., zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znaní neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
.
3. Zhotoviteľ pri plnení tohto kontraktu koná v postavení zdaniteľnej osoby.
4. Kontrakt je možné v priebehu trvania kontraktu meniť a dopĺňať po dohode účastníkov
kontraktu len formou písomných priebežne číslovaných dodatkov, ktoré musia byť
podpísané obidvomi účastníkmi kontraktu.
1.

5.
6.

7.

8.

Kontrakt je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý účastník kontraktu
dostane dve vyhotovenia.
Tento kontrakt zverejnenia obidvaja účastníci kontraktu na svojich webových sídlach do
desiatich pracovných dní od nadobudnutia jeho účinnosti; týmto nie je dotknutá
povinnosť účastníkov kontraktu vyplývajúca z § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.z.
Účastníci kontraktu berú na vedomie, že tento kontrakt, ktorý sa povinne zverejňuje v
súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.
z., nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi účastníkmi kontraktu a v súlade s § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je účinný dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv; kontrakt v
Centrálnom registri zmlúv zverejní objednávateľ.
Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si tento kontrakt riadne prečítali, jeho obsahu
porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne,
určite a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave ____________________

V Bratislave ____________________

Za
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
(objednávateľ):

Za
Centrum účelových zariadení
(zhotoviteľ):

JUDr. Ľubomír Šablica
generálny tajomník služobného úradu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

JUDr. Ján Dubovec
riaditeľ
Centrum účelových zariadení

