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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.2):
Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej pôsobnosti Okresných úradov (OÚ) v sídle kraja odbor
opravných prostriedkov
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav hospodárskej úpravy lesov Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ivor Rizman

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Henrich Klescht

Legislatívny rámec:
Komplexné zisťovanie stavu lesa pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja
lesov § 38 ods. 2 písm. b) a § 46 z. č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, § 31 a
32 vyhl. 453/2006 Z.z. o HÚL a ochrane lesa
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV nemá odborné kapacity na plnenie príslušnej úlohy
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
 Zabezpečenie jednotného vyhotovenia modelov a rámcov hospodárenia v lesných oblastiach
Slovenska
 Overenie a zapracovanie výstupov vyriešených vedecko-výskumných úloh do výstupov KZSL
a rámcového plánovania
 Zabezpečenie vypracovania modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL do
správ o doterajšom hospodárení a zásad vyhotovenia PSL pre obnovu PSL s platnosťou od
1.1.2018
 Zabezpečenie aktualizácie údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre obnovu PSL
s platnosťou od 1.1.2019
 Zabezpečenie rozpracovania modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL do
správ o doterajšom hospodárení a zásad vyhotovenia PSL, pre obnovu PSL s platnosťou od
1.1.2019
 Aktualizácia a správa jednotnej bezošvej vrstvy lesníckej typológie a pedológie
 Zabezpečenie posudzovania úplnosti a správnosti návrhov rámcového plánovania spracovaných
odborne spôsobilými osobami mimo NLC v súvislosti s návrhmi trvalo viac etážových porastov,
lesov osobitného určenia a správou databáz modelov
 zabezpečenie základného typologického a pedologického mapovania a výstupov komplexného
zisťovania stavu lesov pre vyhotovenie PSL platných pre obdobie rokov 2019 – 2028
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01. 01.2017 - 31. 12. 2017
Konkretizácia úlohy
Dopracovanie a odovzdanie súčastí správ o doterajšom hospodárení
a určení zásad na vyhotovenie PSL v lesných celkoch pre konania o
vyhotovení lesného hospodárskeho plánu na obdobie rokov 2018– 2025
Spolu 191 300 ha)
Plánovanie rozsahu vonkajších prác KZSL a vypracovanie usmernenia pre
VP
Príprava materiálov a podkladov na vonkajšie práce KZSL v roku 2017
Odborné zaškolenie pracovníkov pred vonkajšími prácami pre konkrétne
špeciálne činnosti, odborné školenie
Terénne preverenie a aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej
typizácie pred obnovou PSL (PSL s platnosťou od 1.1.2019) v roku 2017 vonkajšie práce komplexného zisťovania stavu lesa – preverovanie

Časový harmonogram
28.02.2017

30.03.2017
01.05.2017
31.05.2017
30.11.2017
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požiadaviek OLH o zmenu kategorizácie, preverovanie nezrovnalostí na
základe prekrytu vrstiev lesníckej pedológie a typológie a nesúladu medzi
nimi. Spolu 195 400 ha
Prejednanie návrhu zmien kategorizácie lesa s odbornými lesnými
hospodármi
Editácia zmien HÚT zistených v teréne
Získavanie podkladov od iných subjektov
Príprava podkladov do správ o doterajšom hospodárení na lesnom celku
a zásad vyhotovenia PSL pre lesné celky s platnosťou PSL od 1.1.2019
Zabezpečenie vyhovenia nového typologické zisťovania na plochách, ktoré
pribudli počas vyhotovovania PSL s platnosťou od 1.1.2018
Návrh na vytváranie alternatívnych modelov hospodárenia pre vybrané
prevádzkové súbory spĺňajúce kritéria stanovené metodickým postupom pre
plánovanie zakladania a vytvárania energetických porastov na lesných
pozemkoch pri vyhotovení PSL.
Zabezpečenie posudzovania úplnosti a správnosti návrhov rámcového
plánovania spracovaných odborne spôsobilými osobami mimo NLC v
súvislosti s návrhmi trvalo viac etážových porastov, lesov osobitného
určenia a správou databáz modelov
zabezpečenie základného typologického a pedologického mapovania
a výstupov komplexného zisťovania stavu lesov pre vyhotovenie PSL
platných pre obdobie rokov 2019 – 2028

30.11.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
30.11.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
 Aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre obnovu PSL v roku 2018,
 Priebežné dopĺňanie systému modelov hospodárenia v súvislosti so zmenami po prácach
vyhotovovateľov PSL v roku 2017
 Vypracovanie modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL do správ
o doterajšom hospodárení pre obnovu PSL v roku 2017
 Predloženie návrhov na vyhlasovanie ochranných lesov, ktoré vyhotovovateľ PSL musí zohľadniť
pri vypracovaní definitívneho návrhu kategórie ochranných lesov
 Zaradenie častí lesov do pásiem ohrozenia podľa stupňa úrovne znečistenia ovzdušia,
 Aktualizácia bezošvých vrstiev lesníckej typológie a pedológie
 Posudzovanie úplnosti a správnosti návrhov rámcového plánovania spracovaných odborne
spôsobilými osobami mimo NLC v súvislosti s návrhmi trvalo viac etážových porastov, lesov
osobitného určenia ako podklad pre rozhodovanie orgánov štátnej správy
 Návrh na vytváranie alternatívnych modelov hospodárenia pre vybrané prevádzkové súbory
spĺňajúce kritéria stanovené metodickým postupom pre plánovanie zakladania a vytvárania
energetických porastov na lesných pozemkoch pri vyhotovení PSL.
 zapracovanie návrhov rámcového plánovania spracovaných odborne spôsobilými osobami mimo
NLC do databázy modelov rámcového plánovania, úprava a doplnenie databázy modelov
 zabezpečenie vypracovania analýzy a prehodnotenia identifikátorov a obsahu rámcového
plánovania a ostatných údajov KZSL ako modulovej súčasti pripravovaného nového
programového riešenia programu na vyhotovenia PSL
 zabezpečenie tvorby štruktúr nových dát a identifikátorov plánovania KZSL, vrátane ich prepojenia
do pripravovaného nového programového riešenia programu na vyhotovenia PSL
 zabezpečenie základného typologického a pedologického mapovania a výstupov komplexného
zisťovania stavu lesov pre vyhotovenie PSL platných pre obdobie rokov 2019 – 2028
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR
 Ústredné orgány štátnej správy LH
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“.
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Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Výsledky sú odovzdávané priebežne a stávajú sa súčasťami PSL, mapové výstupy sú archivované na
odbore KZSL v elektronickej podobe.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 298 725,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 2 (priame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)

29 000

0

29 000

2

Spotreba materiálu

15 500

0

15 500

3

Služby (r. 4 až 6)

13 500

0

13 500

13 500

0

13 500

0

0

0

0

0

0

269 725

0

269 725

177 500

0

177 500

62 125

0

62 125

30 100

0

30 100

19 100

0

19 100

1 000

0

1 000

10 000

0

10 000

0

0

0

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

8

a

11

- Cestovné tuzemské

12

- Cestovné zahraničné

13

- Ostatné priame náklady

14

sociálne

poistenie

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

19

- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

298 725

0

298 725

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č.5:
Financovanie vyhotovenia PSL
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav hospodárskej úpravy lesov Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ľuboš Žabka

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Pavel Toma, Ing. Michal Hušťák

Legislatívny rámec:
Stála úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 38 ods. 2 písm. d), § 40 ods. 5 a § 41 ods. 2
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
 zabezpečenie dokončenia PSL z platnosťou 2017-2026 na 36 Lesných celkoch (LC) pre
hospodárske lesy typ produkčný a pre ostatné pozemky mimo porastovej plochy, odovzdanie
schválených PSL príslušným orgánom štátnej správy
 zabezpečenie vyhotovenia návrhu PSL z platnosťou 2018-2027 na 35 LC pre hospodárske lesy
typ produkčný a pre ostatné pozemky mimo porastovej plochy, zabezpečenie odovzdania návrhu
PSL príslušným orgánom štátnej správy v termíne do 15.12.2017,
 dopracovanie PSL s platnosťou 2017-2026 a rozpracovanie PSL s platnosťou 2018-2027 mimo
štátnych schém
 zabezpečenie úhrady nákladov na vyhotovenie súčastí PSL
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
 zabezpečenie dokončenia PSL s platnosťou 2017-2026 pre hospodárske lesy typ produkčný a pre
ostatné pozemky mimo porastovej plochy, odovzdanie schválených PSL obhospodarovateľom
lesa
T: do 31. 12. 2017


zabezpečenie vyhotovenia návrhu PSL s platnosťou 2018-2027 na 35 LC pre hospodárske lesy
typ produkčný a pre ostatné pozemky mimo porastovej plochy, zabezpečenie odovzdania návrhu
PSL príslušným orgánom štátnej správy
T: do 15. 12. 2017



dopracovanie PSL s platnosťou 2017-2026 a rozpracovanie PSL s platnosťou 2018-2027 mimo
štátnych schém
T: do 31. 12. 2017



zabezpečenie úhrady nákladov na vyhotovenie súčastí PSL pre hospodárske lesy typ produkčný
a pre ostatné pozemky mimo porastovej plochy
T: priebežne



zabezpečenie úhrady nákladov na vyhotovenie súčastí PSL mimo štátnych schém
T: priebežne



Dokončenie PSL platného pre obdobie rokov 2016 – 2025 na LC Horná Štubňa
T: do 31. 12. 2017
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Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy, ako nástroja štátu, na trvalo udržateľné hospodárenia
v lesoch.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0203 „Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 1 366 365,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 5 (priame náklady):
Dokončenie PSL s platnosťou 2017-2026 pre hospodárske lesy typ produkčný a pre ostatné pozemky
mimo porastovej plochy – 460 000 €.
Rozpracovanie PSL s platnosťou 2018 – 2027 pre hospodárske lesy typ produkčný a pre ostatné
pozemky mimo porastovej plochy – 318 000 €.
Dopracovanie a rozpracovanie PSL mimo štátnych schém – 580 365,- € (290 365,- EUR na
dopracovanie PSL platných pre obdobie rokov 2017 – 2026 / z toho 40 365,- EUR z dôvodu zmeny
výmery lesných pozemkov po spresnení na základe zmien v katastri nehnuteľností/, 290 000,- EUR na
rozpracovanie PSL platných pre obdobie rokov 2018 – 2027).
Dokončenie PSL platného pre obdobie rokov 2016 – 2025 na LC Horná Štubňa – 8 000,- EUR.
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

1

Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1 366 365

0

1 366 365

0

0

0

1 366 365

0

1 366 365

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

1 366 365

0

1 366 365

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
7

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

8

a

sociálne

poistenie

11

- Cestovné tuzemské

0

0

0

12

- Cestovné zahraničné

0

0

0

13

- Ostatné priame náklady

0

0

0

0

0

0

14

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

19

- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

1 366 365

0

1 366 365
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Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č. 8):
Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho komplexu (výskumný
zámer)
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

RNDr. Slávka Tóthová, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jozef Dóczy, PhD.

Legislatívny rámec:
 zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov a jeho novela zákon č. 233/2008 Z. z. z 22. mája 2008 s účinnosťou od 1. júla 2008,
 Nový model vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Finančné prostriedky budú v roku 2017 čerpané v súlade so zákonom č. 172/2005 Z.z. o organizácii
štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ako aj „Nového modelu vedy a
výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR", to znamená na "infraštruktúru výskumu a
vývoja" (§3 - osoby, uskutočňujúce výskum a vývoj vrátane obslužných osôb, prístroje, zariadenia,
informačné, komunikačné a technologické celky a systémy, ako i ďalšie hnuteľné veci a nehnuteľnosti,
ktoré slúžia pre potreby výskumu a vývoja). Výsledkom bude zachovanie podmienok pre fungovanie
NLC-LVÚ Zvolen.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
 doba riešenia úlohy: 01.01.2017 - 31.12.2017,
 výskumný zámer NLC-LVÚ Zvolen je v súlade s výskumným zameraním NLC v zmysle
zriaďovacej listiny a organizačného poriadku. Zároveň zohľadňuje hlavné trendy v európskom
lesníckom výskume definované najmä prostredníctvom mechanizmu EU HORIZON 2020,
Technologickej platformy lesníckeho sektora, ale odráža aj požiadavky domáceho prostredia
sformulované v Národnom lesníckom programe (NLP) SR, ako základnom lesnícko-politickom
dokumente. Je v súlade aj s celosvetovým trendom tzv. adaptívneho manažmentu obnoviteľných
zdrojov, ktorý sa uplatňuje vo vyspelých ekonomikách sveta. Základnou myšlienkou je skĺbenie
vedeckého skúmania a skúseností praxe, pre potreby strategického rozhodovania,
 výskumný zámer NLC-LVÚ Zvolen sa zakladá na týchto štyroch špecifických cieľoch:
- podpora konkurencieschopnosti lesníckeho sektora v kontexte rozvoja vidieka,
- inovatívne metódy integrovanej ochrany lesa,
- podpora multifunkčného lesníctva a adaptácie lesov na meniace sa prírodné a spoločenské
podmienky,
- pestovanie lesa pre udržateľné poskytovanie komplexu ekosystémových služieb s dôrazom
na produkciu dreva,
 ide o oblasti, v ktorých budú v roku 2017 riešené vedecko-výskumné projekty na NLC-LVÚ Zvolen.
Pôjde o riešenie úlohy výskumu a vývoja pre prax financovanú z rozpočtovej kapitoly MPRV SR
(úloha č. 7 v kontrakte na rok 2017), vedeckovýskumné a inovatívne projekty podporené
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV), Výskumnou agentúrou (VA), výskumné projekty
financované podnikateľským sektorom a úlohy riešené v rámci zahraničných projektov. Zároveň
sa NLC-LVÚ Zvolen bude aj v roku 2017 uchádzať o finančnú podporu z grantových agentúr vo
zverejnených výzvach.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
 výskumná a vývojová, dlhodobá úloha,
 dlhodobým cieľom Výskumného zámeru na roky 2015-2019, ktorý predstavuje inštitucionálnu
zložku financovania NLC-LVÚ Zvolen, je zachovanie podmienok pre existenciu rezortnej lesníckej
výskumno-vývojovej základne, bez ktorej nie je možné zabezpečovať v požadovanom rozsahu
inovácie pre oblasť lesníctva, rozvoja vidieka a ochrany životného prostredia a krajiny.
Inštitucionálne financovanie pomáha realizovať tento cieľ prostredníctvom prostriedkov na krytie
časti nákladov na prevádzku NLC-LVÚ Zvolen (náklady na energie, prevádzku, údržbu a
spravovanie majetku štátu zvereného NLC, časť nákladov na mzdy a odvody kmeňových
pracovníkov a nevyhnutného obslužného personálu), čo vytvára podmienky, aby organizácia
podávaním projektov do Agentúry na podporu výskumu a vývoja, Výskumnej agentúry v rámci
Operačného programu Výskum a inovácie, ale aj iných grantových programov, respektíve
výskumom pre súkromný sektor, získavala finančné prostriedky na úhradu ďalších nákladov
súvisiacich s výskumom a vývojom v oblastiach definovaných výskumným zámerom.
 organizačné práce súvisiace s prípravou projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy podkrovia
určeného pre vybudovanie laboratória inváznych druhov.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR
 orgány štátnej správy LH, ochrany prírody a krajiny, nevýskumné, vývojové a realizačné
organizačné zložky NLC,
 vlastníci a obhospodarovatelia lesov (štátny a neštátny sektor),
 podnikateľské subjekty v lesníctve,
 medzinárodné výskumné konzorciá v rámci projektov vedy, výskumu a vývoja,
 ostatní záujemcovia.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0301 „Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného
hospodárstva“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 175 590,-

Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 8 (priame náklady):
P.č.
1

Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 a 5)

4
5
6

- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09
+ r. 13)

8

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

9

Ostatné priame náklady (r. 10 až 12)

7

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

a

sociálne

poistenie

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

13 000

0

13 000

3 000

0

3 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

162 590

0

162 590

63 000

0

63 000

22 045

0

22 045

77 545

0

77 545

10

- Cestovné tuzemské

2 000

0

2 000

11

- Cestovné zahraničné

1 000

0

1 000

12

- Ostatné priame náklady

74 545

0

74 545

0

0

0

13

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 14 až 19)

14

- Spotreba materiálu

0

0

0

15

- Spotreba energie

0

0

0

16

0

0

0

17

- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP

0

0

0

18

- Odpisy

0

0

0

19

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

175 590

0

175 590

20

Celkové náklady (r. 01 + 06 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.11):
Koncepčné práce pre MPRV SR a úlohy vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR a sekcie LHSD
MPRV SR, odborná pomoc pre orgány ŠS LH v riadiacej pôsobnosti MPRV SR
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Peter Kicko

Legislatívny rámec:
Schválený plán úloh MPRV SR pre rok 2017, uznesenia vedenia MPRV SR a sekcie LHSD MPRV
SR.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy a jednotlivých čiastkových úloh zadávaných v rámci tejto úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Zabezpečenie koncepčných prác pre MPRV SR, ktoré budú zadávané samostatnými protokolmi o
zadaní čiastkových úloh v roku 2017.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
1.1.2017 – 31.12.2017
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Hlavným cieľom nevýskumnej úlohy je zabezpečovanie úloh určených rezortu pôdohospodárstva,
časť lesné hospodárstvo v oblasti koncepčných prác pre MPRV SR vyplývajúcich zo záverov vedenia
MPRV SR, uznesení vlády SR, akčných plánov Národného lesníckeho programu SR a Národného
programu využitia potenciálu dreva SR, legislatívnych úloh rezortu, úloh vyplývajúcich
z medzirezortnej kooperácie a koordinácie a ďalších.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
 ostatné subjekty vyšpecifikované v čiastkových protokoloch.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 448 307,-

Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 11 (priame náklady):
P.č.

Kalkulačná položka

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)

25 000

0

25 000

2

Spotreba materiálu

20 000

0

20 000

3

Služby (r. 4 až 6)

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

423 307

0

423 307

299 000

0

299 000

104 307

0

104 307

20 000

0

20 000

10 000

0

10 000

0

0

0

10 000

0

10 000

0

0

0

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7
8
9
10

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

11

- Cestovné tuzemské

12

- Cestovné zahraničné

13

- Ostatné priame náklady

14

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

20

- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP
- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

448 307

0

448 307

19

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.17):
Zabezpečenie komunikačnej stratégie NLC
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum, Útvar generálneho riaditeľa
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

PhDr. Marcel Pecník

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Mgr. Vladimír Machalík

Legislatívny rámec:
Aktuálne platná komunikačná smernica rezortu MPRV SR
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
 Vypracovanie komunikačnej stratégie NLC v súlade s komunikačnou stratégiou MPRV SR.
 Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z komunikačnej stratégie NLC. Vytvorenie, sprevádzkovanie
a systematická komunikácia vo vlastných komunikačných kanáloch, zabezpečovanie komunikácie
s médiami, novinármi, odbornou a laickou verejnosťou.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
03/2017 - 12/2017
T: do 31. 12. 2017
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
 Komplexný imidž NLC ako odbornej a progresívnej organizácie, transparentnej, zelenej a riadenej
efektívne.
 Zvýšenie povedomia o NLC v očiach verejnosti.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09001 „Podpora programov“,
prvok 0900106 „Propagácia rezortu“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 20 304,-

Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 17 (priame náklady):
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 až 6)
- Všeobecné služby
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)
- Spotreba materiálu
- Spotreba energie
- Všeobecné služby
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

750
750
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

750
750
0
0
0
0

19 554

0

19 554

12 912

0

12 912

5 667

0

5 667

975
750
0
225
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

975
750
0
225
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
20 304

0
0
0

0
0
20 304

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Odbor komunikácie a marketingu

Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.21):
Inštitucionálne financovanie NLC
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Michal Hušťák

Legislatívny rámec:
 Zriaďovacia listina NLC č.6481/2005-250 zo dňa 22.11.2005
 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o rozpočtových pravidlách);
 Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok schvaľovaný Národnou radou SR;
 Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
 Schválený plán úloh MPRV SR pre rok 2017, uznesenia vedenia MPRV SR a sekcie LHSD MPRV
SR
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebnými technickými a personálnymi kapacitami.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výstupom úlohy budú správy, odborné publikácie, realizačné výstupy, konferencie a odborné
semináre z riešených odborných úloh .
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
1.1.2017 – 31.12.2017
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Národné lesnícke centrum zabezpečuje úlohy rezortu v oblastiach vzdelávania a práce s verejnosťou,
verejného obstarávania programov starostlivosti o lesy, odbornej pomoci, správy a poskytovania
lesníckych dát a informácií, prípravy podkladov pre programy starostlivosti o lesy a tematické štátne
mapové dielo s témou lesného hospodárstva. Vzhľadom na to, že NLC pozostáva z 4 ústavov, je
nevyhnuté zabezpečovať manažment ekonomickej a hospodárskej činnosti NLC ako aj všetky
podporné činností a správu budov.
Cieľom úlohy je :
- Vykonávať poradenskú činnosť v oblasti ekonomického a finančného riadenia súvisiacich s
domácimi a medzinárodnými projektmi a grantmi, ako aj projektov v rámci štrukturálnych
fondov EÚ.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti ekonomického a finančného riadenia NLC.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti personálneho, právneho, kontrolného riadenia NLC.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti BOZP a OPP.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti hospodárskej správy budov NLC a správy majetku
štátu
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti verejného obstarávania
- Zabezpečovať prevádzku centrálneho informačného systému a informačných systémov na
pracoviskách NLC.
- Zabezpečiť prevádzku budovy T.G. Masaryka 22 a budovy Sokolská 2 Zvolen.
- Zabezpečiť všetky ostatné podporné a obslužné činností pre odborné ústavy NLC
- V spolupráci s ústavmi a pracoviskami NLC koordinovať propagačnú činnosť a publicitu NLC.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 ku kontraktu č. 463/2016-710/MPRV SR

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia lesného hospodárstva a spracovania
dreva
 Orgány štátnej správy LH
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.
 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesov“: 473 705,- EUR
 08V0203 „Vyhotovenie Programov starostlivosti o lesy“: 97 891,- EUR
 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“: 397 845,- EUR
 0900102 „Vzdelávanie“: 5 307,- EUR
 0900106 „Propagácia rezortu“. 6 768,- EUR
 0900401 „Informatizácia MPRV SR“: 32 881,- EUR
 0900501 „Štatistické zisťovanie“: 8 706,- EUR
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2018 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 1 023 103,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č.21:
P.č.

Kalkulačná položka

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)

0

0

0

2

Spotreba materiálu

0

0

0

3

Služby (r. 4 až 6)

0

0

0

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

0

0

0

1 023 103

0

1 023 103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
7
8
9
10

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

11

- Cestovné tuzemské

0

0

0

12

- Cestovné zahraničné

0

0

0

13

- Ostatné priame náklady

0

0

0

1 023 103

0

1 023 103

40 000

0

40 000

14

Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

16

- Spotreba energie

120 000

0

120 000

17

- Všeobecné služby

60 000

0

60 000

18

480 000

0

480 000

168 000

0

168 000

20

- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP
- Odpisy

80 000

0

80 000

21

- Ostatné nepriame náklady

75 103

0

75 103

1 023 103

0

1 023 103

19

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

