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KONTRAKT NA ROK 2022 
 

uzatvorený medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky a Slovenským metrologickým ústavom 

(ďalej len „kontrakt“) 

 
Článok I. 

Účastníci kontraktu 
 

Názov: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
Sídlo:                 Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15 
Zastúpený:          Katarína Surmíková Tatranská, MBA – predsedníčka úradu 
Bankové spojenie:     
IBAN:              
IČO:                         30 810 710 
DIČ: 2020850711 
Číslo kontraktu:  UNMS/05344/2021-401-018811/2021 

(ďalej ako „ÚNMS SR“ alebo „Úrad“)   
 
a                
 
Názov:   Slovenský metrologický ústav 
Sídlo:                   Karloveská 3263/63, 842 55 Bratislava 4  
Zastúpený:               Ing. Maroš Kamenský, MBA – generálny riaditeľ  
Bankové spojenie:     
IBAN:                 
IČO:                         30810701 
DIČ:                            2020908230 
 
(ďalej ako „SMÚ“ alebo „Ústav“)   
 
(ÚNMS SR a SMÚ ďalej spolu ako „účastníci kontraktu“ a jednotlivo ako „účastník kontraktu“)  
 
 

Článok II. 

Preambula 

 

Tento kontrakt je uzatvorený na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 

2002 Návrh opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a 

podriadenými organizáciami, pričom nie je právnym úkonom podľa Obchodného zákonníka, ale 

plánovacím a organizačným aktom, vymedzujúcim vecné, finančné a organizačné vzťahy medzi ÚNMS 

SR a SMÚ ako štátnou príspevkovou organizáciou zapojenou na rozpočet rozpočtovej kapitoly ÚNMS 

SR. 

 
Článok III. 

Predmet kontraktu 

 

1. Predmetom kontraktu je zabezpečenie plnenia úloh SMÚ ako národnej metrologickej inštitúcie, 

ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou v súlade s jeho predmetom činnosti vymedzeným 

zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o metrológii“), a to úloh s cieľom realizácie rozvoja a uchovávania 

národných etalónov (ďalej len „NE“) podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o metrológii a ostatných etalónov 

(ďalej len „OE“) podľa § 9 ods. 13 zákona o metrológii. 

2. Predmetom kontraktu je aj zabezpečenie úloh súvisiacich so správou majetku štátu v areáli ÚNMS 

SR Karloveská 63, Bratislava, v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 

v znení neskorších predpisov, ktorý je v správe Ústavu. 
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3. Predmetom kontraktu je ďalej aj zabezpečenie príspevku zo štátneho rozpočtu na úhradu členského 

príspevku na zapojenie sa Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu do vedecko-

výskumného  partnerstva European Partnership on Metrology v rámcovom programe Európskej 

Únie pre výskum a inovácie Horizont Európa (program EMPIR). 

 

Článok IV. 

Spôsob financovania 

 

1. Úrad zabezpečí financovanie predmetu kontraktu definovaného v článku III. poskytnutím príspevku 

zo štátneho rozpočtu formou bežného transferu v celkovej výške 986 378,- eur (slovom: 

deväťstoosemdesiatšesťtisíctristosedemdesiatosem eur) a formou kapitálového transferu 

v celkovej výške 1 357 000,- eur (slovom: jedenmilióntristopäťdesiasedemtisíc eur). 

2. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sú určené výlučne na úlohy vymedzené predmetom 

kontraktu podľa článku III. 

3. Výška transferu zo štátneho rozpočtu môže byť v priebehu roka upravená v závislosti od 

rozpočtových opatrení vykonaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo na základe 

rozhodnutia Úradu podľa výsledkov hodnotenia plnenia kontraktu, ako aj z iných dôvodov v súlade 

s týmto kontraktom. Pri zmene kontraktu musí byť, okrem iného, vymedzený aj rozsah činností, 

o ktoré bude predmet kontraktu rozšírený, zúžený alebo zmenený dodatkom k tomuto kontraktu 

podpísaným účastníkmi kontraktu.  

4. Prostriedky bežného transferu zo štátneho rozpočtu sú určené na úhradu bežných výdavkov v 

rozsahu ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 600, a to na: 610 mzdy, platy, služobné príjmy a 

ostatné osobné vyrovnania; 620 poistné a príspevok do poisťovní; 630 tovary a služby; 640 bežné 

transfery. Prostriedky kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu sú určené na úhradu 

kapitálových výdavkov v rozsahu ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 710 – Obstarávanie 

kapitálových aktív. 

5. Ústav zodpovedá za to, že finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu budú použité 

výlučne na plnenie úloh uvedených v predmete kontraktu.  

6. Úrad poskytne Ústavu finančné prostriedky na účet Ústavu uvedený v záhlaví tohto kontraktu 

nasledovne: 

a) bežný transfer: 

1. do 15.01.2022 sumu 100 000,- eur, 

2. do 15.02.2022 sumu 100 000,- eur, 

3. do 15.03.2022 sumu 100 000,- eur,  

4. do 15.04.2022 sumu 100 000,- eur,  

5. do 15.05.2022 sumu 100 000,- eur,  

6. do 15.06.2022 sumu 100 000,- eur,  

7. do 15.07.2022 sumu 100 000,- eur,  

8. do 15.09.2022 sumu 100 000,- eur,  

9. do 15.10.2022 sumu 100 000,- eur,  

10. do 15.11.2022 sumu   86 378,- eur,  

b) kapitálový transfer: 

1. do 15.01.2022 sumu 200 000,- eur,  

2. do 15.02.2022 sumu 200 000,- eur,  

3. do 15.03.2022 sumu 200 000,- eur, 

4. do 15.04.2022 sumu 150 000,- eur,  

5. do 15.05.2022 sumu 150 000,- eur,  

6. do 15.06.2022 sumu 150 000,- eur,  

7. do 15.07.2022 sumu 150 000,- eur,  

8. do 15.09.2022 sumu 157 000,- eur.  
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7. Úrad zabezpečí financovanie predmetu kontraktu definovaného v článku III. ods. 3 poskytnutím 

príspevku zo štátneho rozpočtu formou bežného transferu vo výške max. 43 000,- eur do 30 dní od 

doručenia oznámenia vypracovaného Ústavom (ďalej len „oznámenie“). Oznámenie požadovanej 

výšky prostriedkov na predmet kontraktu definovaného v článku III. ods. 3 predloží Ústav Úradu 

najneskôr do 30.09.2022. Použitie týchto finančných prostriedkov je viazané na účel definovaný 

v Článku III. ods. 3. Poskytnutie týchto prostriedkov je zároveň podmienené predošlým kladným 

stanoviskom Ministerstva financií Slovenskej republiky v prípade potreby preklasifikovania 

výdavkov v rámci schváleného rozpočtu rezortu. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti účastníkov kontraktu 

 

1. ÚNMS SR: 

a) zabezpečí financovanie predmetu kontraktu uvedeného v článku III.,  

b) poskytne potrebnú súčinnosť pri plnení Kontraktu,  

c) vykoná kontroly plnenia úloh podľa článku VI.,  

d) zabezpečí zverejnenie kontraktu na webovom sídle www.vlada.gov.sk v termíne do 31.01.2022 

a tiež v súlade s VII ods. 2. 

 

2. SMÚ: 

a) riadne, preukázateľným spôsobom a v určených termínoch zabezpečí plnenie predmetu 

kontraktu,  

b) dodrží rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročí výdavky na jednotlivé úlohy a činnosti 

financované zo štátneho rozpočtu a zabezpečí vyrovnaný rozpočet, 

c) predloží ÚNMS SR požadované podklady súvisiace s kontraktom v ním určenej lehote. 

 

Článok VI. 

Spôsob a termín vyhodnocovania plnenia kontraktu 

 

1. ÚNMS SR vyhodnocuje plnenie kontraktu na základe: 

a) podkladov predkladaných Ústavom v elektronickej podobe v nasledovnej štruktúre: 

1. z vecného hľadiska preukazujúceho najmä prístrojovú zostavu NE a OE, prehľad 

opravených alebo vymenených častí NE a OE, zakúpený hardware alebo software 

z prostriedkov kontraktu, 

2. z  ekonomického hľadiska preukazujúceho najmä vyhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, 

účelu a účelovosti použitia finančných prostriedkov poskytnutých Ústavu zo štátneho 

rozpočtu v súlade s čl. IV. vo väzbe na čl. III. Kontraktu, 

b) Ústavom predloženej ročnej správy, ktorá musí obsahovať: 

1. zoznam opráv a vymenených častí NE a OE s vyjadrením finančných nákladov, 

2. prehľad medzinárodných porovnávacích meraní (MPM), na ktorých sa zúčastnilo SMÚ spolu 

s výsledkom, ak už bolo MPM vyhodnotené, 

3. prehľad zápisov CMC jednotlivých NE, 

4. počet interných metrologických nadväzností z NE a OE pre potreby SMÚ pre každý NE a 

OE samostatne, 

5. počet externých metrologických nadväzností z NE a OE pre externých zákazníkov pre každý 

NE a OE samostatne, 

6. vyhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účelu a účelovosti použitia prostriedkov štátneho 

rozpočtu poskytnutých ÚNMS SR v súlade s kontraktom a vynaložených SMÚ na plnenie 

predmetu kontraktu v súlade článkom III. kontraktu. 

 

2. SMÚ predloží ÚNMS SR: 

a) podklady podľa ods. 1 písm. a) tohto článku najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti 

ÚNMS SR o ich predloženie,  
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b) ročnú správu podľa ods. 1 písm. b) tohto článku najneskôr do 28.02. nasledujúceho 

kalendárneho roka.  

 

Článok VII. 

Doba trvania kontraktu a jeho zverejnenie 

 

1. Tento kontrakt sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

 

2. Účastníci kontraktu sú povinní ho zverejniť na svojom webovom sídle najneskôr do 31.01.2022 

a v súlade s článkom V. ods. 1 písm. d) a článkom VIII. ods. 2. 
 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny alebo doplnenia kontraktu je možné vykonať na základe dohody účastníkov kontraktu formou 
dodatku alebo formou jednostranného písomného rozhodnutia predsedu ÚNMS SR alebo 
v súvislosti s viazaním, reguláciou alebo zmenou štátneho rozpočtu. 

 

2. Kontrakt sa považuje za uzatvorený dňom neskoršieho podpisu účastníka kontraktu. Kontrakt 
nadobudne účinnosť dňa 01.01.2022, nie však skôr ako v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

3. Kontrakt je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre ÚNMS SR a 
jeden rovnopis pre SMÚ. 

 
 
 
 
 
 
v Bratislave, dňa      v Bratislave, dňa 
 
 
Za ÚNMS SR:                                                               Za SMÚ:                   
 
 
 
 
...........................................................   .................................................... 
Katarína Surmíková Tatranská, MBA       Ing. Maroš Kamenský, MBA 

     predsedníčka                 generálny riaditeľ 

 


