
K O N T R A K T 
 

uzavretý medzi 
 

Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky 
 

a 
 

Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra 
 

Preambula 
 

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 2002 sa uzatvára kontrakt 
medzi ústredným orgánom štátnej správy − Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky 
a ním zriadenou príspevkovou organizáciou − Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra. 
Predmetný kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím aktom, vymedzujúcim 
obsahové, finančné a organizačné vzťahy medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Štátnym 
geologickým ústavom Dionýza Štúra. 

 
 

I. 

ÚČASTNÍCI KONTRAKTU  
 

Objednávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
Sídlo: Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ján Budaj, minister životného prostredia Slovenskej republiky 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu IBAN:  SK 14 8180 0000 0070 0038 9046 
IČO: 42181810 
DIČ: 2023106679 
 
(ďalej len "MŽP SR") 

a 
 
Zhotoviteľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Sídlo:   Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  RNDr. Igor Slaninka,PhD.,  generálny riaditeľ  
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
BIC/SWIFT:  SPSRSKBA 
Číslo účtu IBAN:  SK 37 8180 0000 0070 0039 0960 
IČO: 31753604 
DIČ: 2020719646 
 
(ďalej len " ŠGÚDŠ") 
 

II. 

TRVANIE KONTRAKTU 
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. V prípade zmien rozsahu 
alebo hodnoty kontrahovaných prác je potrebné uzatvárať dodatky ku kontraktu. 
 



 2 

III. 

PREDMET ČINNOSTI 

1.  Predmet činnosti zhotoviteľa na dobu trvania kontraktu vychádza z dlhodobého plánu činnosti 
v oblasti vedy a výskumu, geologického prieskumu, informatiky, vydavateľstva, činnosti 
laboratórií a monitorovacieho systému životného prostredia v roku 2021 v nasledujúcich 
tematických oblastiach na činnosti:  
Veda a výskum  
Monitoring, informatika a dokumentácia  

Monitorovanie environmentálnych záťaží 
Prieskum, monitorovanie a sanácia horninového prostredia 

Edičná, propagačná a vydavateľská činnosť  
Výchova a vzdelávanie 
Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení 
Medzinárodná spolupráca. 
 

2.  Plán hlavných úloh tvorí prílohu č. 1 kontraktu a je jeho neoddeliteľnou súčasťou. 
 

IV. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

1.  Objem finančných prostriedkov určených na riešenie úloh v zmysle schváleného Plánu hlavných 
úloh Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra na rok 2021 je stanovený na základe záväzných 
ukazovateľov rozpočtu kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
schválených zákonom o štátnom rozpočte na rok 2021.  

2.  V Rozpočtovom informačnom systéme je k 1. januáru 2021 stanovená výška bežného transferu 
ŠGÚDŠ na rok 2021 v sume 3 504 977 EUR.  

3.  V prípade zvýšenia limitu výdavkov kapitoly MŽP SR v roku 2021 môže objednávateľ upraviť 
výšku transferu tak, aby sa jeho výška priblížila reálnej potrebe na plnenie všetkých 
obligatórnych úloh vyplývajúcich pre zhotoviteľa z platnej legislatívy. 

4.  Úpravu výšky transferu od zriaďovateľa podľa odsekov 2 a 3 tohto článku zohľadní zhotoviteľ 
vo vyčíslení finančného zabezpečenia úloh v rámci vyhodnotenia plnenia plánu hlavných úloh 
zhotoviteľa na rok 2021, uskutočneného spôsobom a v termíne podľa čl. V. tohto kontraktu.  

5.  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi pravidelne mesačne príspevky vo výške 1/12 
zo schváleného, resp. upraveného ročného objemu bežného transferu. V odôvodnených prípadoch 
môže objednávateľ poskytnúť vyšší mesačný príspevok ako 1/12 schváleného, resp. upraveného 
rozpočtu. 

V. 

SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU 

1. Hodnotenie plnenia úloh kontraktu sa uskutoční formou informácie o činnostiach uvedených 
v bode 1 článku III tohto kontraktu. 

2. Informácia o výsledkoch jednotlivých činností spolu s predložením čerpania výdavkov 
za jednotlivé činnosti sa predloží objednávateľovi do 28. februára 2022. 

 
VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KONTRAKTU   

1. MŽP SR sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku III, ods. 1 v rozsahu celého 
roku podľa článku IV. kontraktu;  
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b) poskytnúť konzultácie a iné údaje, ktoré vlastní alebo nimi disponuje, potrebné k plneniu 
predmetných činností; 

c) včas informovať zhotoviteľa o zmenách v riešených úlohách;  
d) pri zverejňovaní výsledkov činností stanovených týmto kontraktom dodržiavať autorské 

práva ŠGÚDŠ v zmysle autorského zákona. 
2. MŽP SR má právo: 

a) vykonávať priebežné kontroly plnenia riešených úloh dohodnutých týmto kontraktom 
v dohodnutých termínoch na preberacích konaniach; 

b) poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu s uvedením 
ŠGÚDŠ ako zhotoviteľa pri zachovaní autorských práv ŠGÚDŠ. 

3. ŠGÚDŠ sa zaväzuje: 

a) riadne a v požadovanej kvalite a podľa termínov vykonávať činnosti dohodnuté týmto 
kontraktom v rozsahu finančne zabezpečenom; 

b) dodržiavať rozpočet dohodnutý kontraktom; 
c) včas informovať objednávateľa o problémoch, ktoré vzniknú v priebehu riešenia úloh; 
d) zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, najmä o informáciách, ktoré vzniknú ako 

výsledok riešenia úloh a nezverejňovať výsledky predmetu činnosti bez súhlasu 
objednávateľa. 

4. ŠGÚDŠ  má právo: 

a) bezplatne získať od objednávateľa všetky údaje potrebné na riešenie alebo overenie 
výsledkov riešenia jednotlivých úloh. Rozsah, termíny a spôsob poskytovania údajov pre 
jednotlivé úlohy, činnosti alebo služby sa stanoví osobitne. 

b) včas byť oboznámený so zmenami v štruktúre činností; 
c) včas byť oboznámený so zmenami v otázkach financií; 
d) podľa povahy vykonávaných činností požadovať od objednávateľa vhodné technické 

a organizačné podmienky. 
 

VII. 

ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET 

1. Tento kontrakt zverejnia účastníci kontraktu na svojich internetových stránkach do 15. 02. 2021. 
2. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu sa uskutoční na základe výzvy objednávateľa v termíne 

ním stanovenom. 
 
 
 
V Bratislave dňa      V Bratislave dňa 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Ján Budaj     RNDr. Igor Slaninka, PhD. 

minister životného prostredia SR    generálny riaditeľ ŠGÚDŠ 
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