
CRZ: ÚGKK SR č.    103/2018/OKI 

Č. OKI:                     9143/2018 

Č. VÚGK:                 23/2018D 

 

D O D A T O K   č . 2 
 

ku 

K O N T R A K T U  

na rok 2018 

 

o poskytovaní prác a služieb 

uzavretý medzi Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

a 

Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave 

 

P r e a m b u l a 

 

V súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18.12.2002 sa uzatvára Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 

2018 medzi ústredným orgánom štátnej správy - Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky a jej podriadenou príspevkovou organizáciou - Výskumným ústavom geodézie a kartografie 

v Bratislave (ďalej len „Dodatok č. 2“).  

 

Predmetný Dodatok č. 2 nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím aktom vymedzu-

júcim finančné a organizačné vzťahy medzi účastníkmi Kontraktu. 

 

Čl. I. 

Účastníci Dodatku č. 2  

 

1. ZADÁVATEĽ:  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

(ďalej len „zadávateľ“, alebo „ÚGKK SR“) 

Sídlo:   Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212 

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Frindrichová, predseda úradu 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica – banka 

  Číslo účtu (IBAN):  SK40 8180 0000 0070 0006 3046 
IČO:   00 166 260 

 

2. RIEŠITEĽ:   Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 

(ďalej len „riešiteľ“, alebo „VÚGK“) 

Sídlo:   Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Raškovič, riaditeľ 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica – banka 

Číslo účtu (IBAN):  SK71 8180 0000 0070 0049 6757 Bežný účet, kapit. výdavky dotačné  

IČO:   00 166 251 
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Čl. II. 

Trvanie Dodatku č. 2  

 

Dodatok č. 2 sa uzatvára na obdobie od nadobudnutia účinnosti do 31. decembra 2018. 

 

Čl. III.  

Platobný rámec Dodatku č. 2 

 

1. Dodatkom č. 2 sa mení platobný rámec Kontraktu na rok 2018. 

 

Hodnota kontrahovaných prác pre zabezpečenie Predmetu činnosti v roku 2018 uvedeného v čl. IV 

Kontraktu na rok 2018 (ďalej len „Kontrakt“), dodatku č. 1 ku Kontraktu (ďalej „Dodatok č. 1“) a Do-

datku č. 2: 

 

 pôvodná suma v Kontrakte:                         420.000,00 EUR 
 prírastok sumy v zmysle Dodatku č. 1  (na kapitálové výdavky):    10.000,00 EUR  
 prírastok sumy v zmysle Dodatku č. 2 (na kapitálové výdavky): 164.792,00 EUR  
  

Celková hodnota kontrahovaných prác v zmysle Kontraktu a Dodatkov č. 1 a č. 2 je:  

 

594.792,00 EUR 

 

 z toho: na bežné výdavky: 420.000,00 EUR 

 na kapitálové výdavky: 174.792,00 EUR 

 

2. Zadávateľ sa zaväzuje previesť finančné prostriedky na účet riešiteľa jednorazovo vo výške kontra-
hovaného príspevku v sume 164.792,00 EUR podľa Dodatku č. 2. 

3. Finančná čiastka v zmysle bodu 2 tohto čl. Dodatku č. 2 bude prevedená na účet riešiteľa najneskôr 
do piateho pracovného dňa po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 2.  

4. Platobný rámec a hodnota kontrahovaných prác pre zabezpečenie Predmetu činnosti uvedeného 
v čl. IV Kontraktu a Dodatkov č. 1 a č. 2 bol stanovený na objem finančných prostriedkov určených 
na splnenie úloh a bol stanovený v súlade s týmito predpismi: 

- zákon č.  333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018, 
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov, 
- pokyn ÚGKK SR č. GK-824/2002 na zadávanie, sledovanie, preberanie a realizáciu výsledkov rie-

šenia úloh vedecko-technického rozvoja, 
- pokyn ÚGKK SR č. P-3949/2009 na prípravu a uzatváranie a realizáciu kontraktov a plánov vec-

ných úloh a ďalších úloh rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie rezortu geodézie, 
kartografie a katastra. 

 

Čl. IV. 

Predmet činnosti 

 

1. Dodatkom č. 2 sa upravuje a upresňuje Čl. IV. Kontraktu, a to predmet činnosti v oblasti jednotlivých 
prioritných služieb pre zadávateľa v rámci Hlavnej činnosti v kategórii A (úlohy finančne zabezpe-
čené 100 % z predmetného Kontraktu). 
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2. Dodatok č. 2 sa vydáva z dôvodu úpravy predmetu činnosti a poskytnutia účelovo viazaných kapi-
tálových prostriedkov. 

 
Čl. V. 

Účel použitia kapitálových prostriedkov v zmysle Dodatku č. 2 

 

Kapitálové prostriedky v zmysle Dodatku č. 2 budú použité na obstaranie hardvéru a softvéru pre mo-

dernizáciu infraštruktúry VÚGK na riešenie výskumných úloh v zmysle Kontraktu: pre úlohu A.105 VÚ 

projekt „Digitálny model reliéfu SR“ – možnosti využitia LiDAR údajov na aktualizáciu ZBGIS, kontrola 

kvality mračna bodov a DMR získaných z leteckého laserového skenovania.  

 

Čl. VI. 

Spôsob a termín vyhodnotenia Dodatku č. 2  

 

1. Záverečné hodnotenie plnenia úlohy vyplývajúcej z Dodatku č. 2 sa uskutoční súčasne s hodnote-

ním úloh vyplývajúcich z Kontraktu a Dodatku č. 1 formou kontrolného dňa v termíne do 

15.12.2018 za účasti zástupcov zadávateľa a riešiteľa. 

2. Dokumentáciu ku kontrolnému dňu tvoria záznamy o zmene úloh, záznamy o zmene časových ka-

pacít, záznamy o prehľade čerpaných kapacít za každý mesiac, správy o plnení služieb, protokoly 

o prevzatí prác a výsledkov v roku 2018 a záznamy z kontrolných dní. 

3. Obsahovú náplň a termíny kontrolných dní stanovuje zadávateľ po dohode s riešiteľom. 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatkom č. 2 sa dopĺňa Kontrakt, pritom ostatné ustanovenia Kontraktu na rok 2018 a Dodatku 

č. 1 neuvedené v Dodatku č. 2 zostávajú v platnosti. 

2. Dodatok č. 2 je vypracovaný v 5 rovnopisoch, z ktorých 3 dostane zadávateľ a 2 riešiteľ. 

3. Tento Dodatok č. 2 sa zverejní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej re-

publiky (ďalej len „CRZ“) v zmysle § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k in-

formáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. Dodatok č. 2 zároveň zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do 10 

kalendárnych dní od jeho podpisu obidvomi účastníkmi Kontraktu. 

5. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho 

zverejnenia v CRZ.  

 

V Bratislave dňa: 05.11.2018 

 

 

 

 ---------------------------------------- --------------------------------------- 

 predsedníčka ÚGKK SR riaditeľ VÚGK 


