
Kontrakt č. MK – 13833/2005-700/33834 
na rok 2006 

uzavretý medzi Ministerstvom kultúry SR 
a 

Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 
 
 

I. 
Účastníci kontraktu 

 
 
Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR  

ústredný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z 
Sídlo:   Nám. SNP č. 33, Bratislava, 813 31 
Štatutárny zástupca: František Tóth, minister kultúry 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  7000071652/8180 
IČO:   165 182 
 
                                                                   a 
 
Organizácia:  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu   
Sídlo:   Štúrova 36, 054 65  Levoča  
Štatutárny zástupca: Ing. František Hasaj 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava  
Číslo účtu:  7000069878/8180 
IČO:   37780387 
DIČ:   2021446768   
      
 
     Tento kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom 
vymedzujúcim vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a organizáciou v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti. 

 
II. 

Predmet kontraktu  
 

     Kontrakt sa uzatvára v súlade so zriaďovacou listinou na poskytovanie kultúrnych služieb a realizáciu 
nasledovných aktivít a činností: 

 
1. Zabezpečenie knižnično-informačných služieb pre nevidiacich a slabozrakých občanov predovšetkým 

zabezpečením prírastku knižničného fondu v minimálne rozsahu 1800 kn. j. a jeho automatizovaného 
spracovania; zabezpečenia minimálne 37 000 výpožičiek; vydania 17 titulov časopisov vo formách 
prístupných vnímaniu nevidiacich a slabozrakých; spracovania  a vydania 65 titulov v Braillovom písme 
a spracovania a vydania 200 titulov zvukových dokumentov.   

2. Zabezpečenie minimálne 1600 registrovaných používateľov a minimálne  5500 návštevníkov.   
3. Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov. 
4. Realizácia prioritných projektov. 
    

III. 
Platobné podmienky 

 
1. Objem finančných prostriedkov sa stanovuje v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho  

rozpočtu na rok 2006 pre rozpočtovú kapitolu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 
 
 
2.    Poskytnutý príspevok  na činnosť   je stanovený nasledovne:. 

 
2.1.a) bežné výdavky   16 899 tis. Sk    

          (príspevok na činnosť  podľa čl. II. body 1. až 3. ) 
 z toho: 
  príspevok na podporu návštevnosti           50 tis. Sk  
                     prostredníctvom kultúrnych poukazov  



     
       2.1.b)  kapitálové výdavky               0   
                 (príspevok na obstaranie hmotného a nehmotného majetku) 
 
Poskytnutý príspevok na činnosť sa rozpisuje do konkrétnych činností ( Tabuľka č. 1 vrátane príloh).  
  
 
       2.2.a)  bežné výdavky        1 550 tis. Sk 
                  (účelovo určené na financovanie prioritných projektov ) 
       2.2.b) kapitálové výdavky           320 tis. Sk 
                  (účelovo určené na financovanie prioritných projektov ) 
 
Prioritné projekty sú vyšpecifikované v  Prílohe č. 2.  
 
3. Úlohy a ukazovatele uvedené v čl. II  je možné  upravovať  len po predchádzajúcom súhlase poskytovateľa. 
 
4. Poskytovateľ môže zvýšiť, alebo znížiť výšku  poskytnutého príspevku na činnosť - bežné výdavky, 

uvedené v článku III. body  2.1. a) podľa plnenia stanovených ukazovateľov. 
 
 

IV. 
Práva a povinnosti účastníkov kontraktu 

 
 
1.  Poskytovateľ sa zaväzuje:  

  a/ oznámiť prijímateľovi výšku príspevku na činnosť rozpisom bežných a kapitálových výdavkov 
v termíne do 31. 1. 2006. Rozdiel medzi výškou finančných prostriedkov   uvedenou v rozpisovom 
liste a výškou finančných prostriedkov   podľa čl. III tohto kontraktu bude predmetom rozpočtových 
opatrení po predchádzajúcom schválení Ministerstvom financií SR,    

b/  zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku II. v celoročnom v rozsahu podľa 
článku III. bod 2 v súlade so  zákonom č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c/   poskytnúť metodickú pomoc v rozsahu svojej pôsobnosti, 
d/ poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri zabezpečovaní  sprístupňovania kultúry ako aj   podpory 

návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov ( napr. dodať  propagačné materiály, poskytnúť 
finančné prostriedky na zabezpečenie technického zariadenia – snímač čiarových kódov a na 
odmenu zamestnancovi, ktorý bude zabezpečovať súvisiace administratívne práce). 

     
2.    Poskytovateľ si vyhradzuje právo znížiť príspevok na činnosť uvedený v článku III.  až o 10% za účelom 

viazania rozpočtových prostriedkov v súlade s § 18 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak je  toto 
zníženie vyššie ako 4 %, poskytovateľ a prijímateľ uzavrú  dodatok  ku kontraktu pozmeňujúci rozsah 
predmetu kontraktu. 

 
3.     Prijímateľ sa zaväzuje:   

a/ dodržiavať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom podľa článku III. bod  2 a  stanovené úlohy a 
ukazovatele podľa  článku II, 

b/  informovať poskytovateľa o problémoch, ktoré sa vyskytnú pri zabezpečovaní rozsahu činnosti 
v zmysle kontraktu, 

c/  zaregistrovať sa do systému kultúrnych poukazov v stanovenom termíne, zverejnenom na     
      internetovej stránke poskytovateľa, 
d/   v rámci propagácie svojich programov (ako napr. reklamná kampaň, inzercia, rozhovor a pod.)  
     zverejňovať oznamy o možnosti platby kultúrnymi poukazmi, 
e/   na viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch knižnice umiestniť pre širokú verejnosť informačný       
      plagát o kultúrnych poukazoch, na vstupe a pri registračnom pulte umiestniť informačnú      
      nálepku. 
 
 
 
 
 
 
       



V. 
Spôsob a termín zverejnenia a vyhodnotenia kontraktu 

 
 
1.  Tento kontrakt zverejnia obidve strany na svojich internetových stránkach v súlade s uznesením vlády  

Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 2002, najneskôr do 31. 1. 2006.  
 
2.  Priebežné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z kontraktu sa uskutoční po uplynutí  doby trvania 

kontraktu formou predkladania výkazov v systéme Štátnej pokladnice a rozboru činnosti a hospodárenia za 
I. polrok 2006 v termínoch predkladania rozboru. 

 
3.  Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z kontraktu sa uskutoční po uplynutí doby trvania 

kontraktu v termínoch stanovených poskytovateľom formou predkladania: 
        - výkazov v systéme Štátnej pokladnice,   
        - rozboru činnosti a hospodárenia, za rok 2006, 
        - výročnou správou za rok 2006. 
 
4.     Výročnú správu za rok 2006 zverejnia obidve strany na svojich internetových stránkach do 15.3.2007  
 
5.   Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu sa uskutoční po vypracovaní a predložení výročnej správy za rok      
      2006. 
 

VI. 
 

Trvanie kontraktu 
 

Kontrakt sa uzatvára  na obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 
 
 
 

Bratislava, dňa 30.12.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
František Tóth       Ing. František Hasaj          
minister kultúry SR                              riaditeľ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy    
Tabuľka č. 1 – rekapitulácia činností a ich  finančného krytia 
Príloha č. 1 až 2  k Tabuľke č.1 – výdavky na činnosť v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane  
                   charakteristík  činností  
Príloha č. 2 – výdavky na prioritné projekty 
 
 


