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Dodatok č. 1 ku 

K O N T R A K T U 

o realizácii geodetických, kartografických a katastrálnych   
služieb a plnení edičného plánu ÚGKK SR na rok 2018 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, október 2018 
  



 

Kontraktové strany 

 

1. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako ústredný 
orgán štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, vo funkcii 
objednávateľa  a odberateľa  
sídlo:  Chlumeckého 2,  820 12  Bratislava 
IČO:  166 260 
zastúpený:  Ing. Mária Frindrichová,  predsedníčka   

a 

2. Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej len „ústav“), ako štátna rozpočtová 
organizácia vo funkcii dodávateľa  
sídlo:  Chlumeckého  4,  827 45  Bratislava 
IČO:  17316219 
zastúpený: Ing. Ivan Horváth,  riaditeľ 

 

Dodatkom č. 1 ku Kontraktu o realizácii geodetických, kartografických a katastrálnych služieb a plnení 
edičného plánu ÚGKK SR na rok 2018 (ďalej len „Kontrakt“) zo dňa 20. 12. 2017 č. ÚGKK SR: OKI-
12453/2017-923; CRZ-ÚGKK SR č. 120/2017/OKI; č. GKÚ Bratislava: -11-20-001/2017 sa Kontrakt mení: 

 
 

I. 

 
Článok  5   - Spôsob financovania kontraktu 

V zmysle Článku 9, bod 1. a) 

 

Plán celkových výdavkov z rozpočtového informačného systému na objednávanú činnosť na rok 2018 
v zmysle rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu a po zohľadnení platných rozpočtových 
opatrení k 25.10.2018 
 

- 5 166 896,64 €    výdavky celkom,  
- 4 722 702,64 €    bežné výdavky, 

z toho : 1 948 540,40 € mzdové prostriedky, 
 631 201,00 € poistné a odvody do poisťovní, 
  2 127 961,24 € tovary a služby, 

 15 000,00 € transfery, 

-  444 194,00 € kapitálové výdavky       

 

Záväzný ukazovateľ príjmov štátneho rozpočtu je rozpísaný vo výške: 195 000 €.  

Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina poskytovaných údajov GKÚ je realizovaná bezplatne, čoraz väčší 
počet produktov je voľne stiahnuteľných cez Geoportál prostredníctvom Mapového klienta a 
významné objednávky sa posúvajú na vybavenie VÚGK, nebude možné v roku 2018 dosiahnuť 
plnenie rozpočtu príjmov v stanovenej výške.   
 
 



 

Odhad celkových nákladov na objednávanú činnosť edičného plánu:   

- Mapy                                               -     2 000 € 
- Technické predpisy a iné publikácie -     2 000 € 
  Náklady za ústav spolu                         4 000 € 

 
 
 

II. 

 
Článok 9   - Zmeny kontrahovaných prác a služieb a ostatných ustanovení kontraktu 

V zmysle Článku 9, bod 2 a 3 sa kontraktové strany dohodli:  

 

1) Zmena v plnení Plánu vecných a ďalších úloh na rok 2018 

Zmena kontrahovaných prác, služieb, podmienok a ostatných ustanovení kontraktu sa vykonáva 
Dodatkom č. 1 na návrh ústavu listom č. 11-81-003/2018 - Navrhované zmeny Plánu vecných a ďalších 
úloh s ohľadom na splnenie prioritných úloh. 
 
Vzhľadom na túto skutočnosť sa Dodatkom č. 1 vykonáva zmena Kontraktu:  

1. Zmena plánu vecných a ďalších úloh na rok 2018 (Príloha č.1A; Príloha č.1B -Tabuľka č.10 Kontraktu) 

2. Zmena Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2018 (Príloha č. 2 Kontraktu) 

3. Dodatky č. 1 k Vykonávacím projektom (VP) č. 21/2018 a 23/2018 (Príloha č. 3 Kontraktu)   

 

 

Zmeny plánu vecných a ďalších úloh vykonávaných bez projektov: 

J 58.11.16.12, 14.2,3 - zmena MJ z 5 000 €/ 240 PH na 2 000 €/140 PH – dôvod zmeny: 
spustenie služby „Mapový klient“ od 1. 7. 2018, prostredníctvom 
ktorej sú voľne stiahnuteľné rastre ZBGIS® v mierkach 1:10 000, 
1:25 000 a 1:50 000 v počte do 20 ML, čím sa znížil počet nami 
plotrovaných máp 

J 58.11.14.11 -   zmena MJ z 8 titulov/20 000 € - 240 PH na 3 titul/2 000 € - 140 PH  
– dôvod zmeny: EP18 z 5 titulov do tlače zadaný 1 titul; 

C 18.12.13.11  technická príprava, redakčné spracovanie a tlač len prvej a druhej 
čiastky Spravodajcu ÚGKK SR ročník 2018 

 

Príjmové úlohy: 

O 84.11.11.24.2 - zmena SMJ z 200 PH na 8 PH – dôvod zmeny: body GZ sa dajú 
zadarmo stiahnuť z „Portálu produktov a služieb“ (administrátori 
len usmerňujú používateľov a vykonávajú dofakturáciu  referenčných 
dát vo formáte RINEX)  

O 84.11.11.24.32 - zmena SMJ z 1 000 PH na 800 PH – dôvod zmeny: voľne stiahnuteľná 
ortofotomozaika a zároveň aj rastre ZBGIS® (mierka 1:10 000, 
1:25 000 a 1:50 000 do 20 ML) cez Geoportál - „Mapový klient“, 
čím sa znižuje poskytovanie rastrov ŠMD   



 

O 84.11.11.24.33 - zmena SMJ zo 4 349 PH na 6 650 PH – dôvod zmeny: nosnou časťou 
úlohy sú lustrácie - vyhľadávanie údajov z databázy ISKN podľa 
vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v rozsahu celého územia SR. 
Priemerne mesačne ústav dostane 620 žiadostí, z toho 2/3 je 
vyhľadávanie v historických záznamoch minimálne 3 roky  
do minulosti. Pri príprave kontraktu nebolo možné reálne 
odhadnúť objem žiadostí a k tomu skutočné hodiny potrebné  
na ich spracovanie 

M 71.12.35.3 - zmena SMJ zo 6 537 PH na 3 246 PH – dôvod zmeny: v rámci úlohy 
sa skenovalo menej máp ako sa plánovalo, nakoľko zaostával ich 
postprocesing. Výkony boli zamerané prioritne na kompletizovanie 
zbierky ŠMO5, ktorú ústav vypublikuje v Mapovom klientovi ZBGIS 
a nie na postprocesing novo skenovaných máp 

J 58.11.14.12, 16.16 - zmena SMJ z 1 000 PH na 525 PH – dôvod zmeny: Mapová služba 
počas rekonštrukcie priestorov bola zatvorená (4 mes. práce 
vykonávané v rámci režijných hodín) 

 
 

2) Zmena v plnení Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2018  

Technické predpisy a iné publikácie (J 58.11.14 -  Príloha č.2  Kontraktu)  

- pol. 11.2 Publikácie 

Navrhujeme vypustiť: 

 Geografické názvy okresu Banská Štiavnica 

 Geografické názvy okresu Šaľa 

 Geografické názvy okresu Hlohovec 

 Názvoslovné informácie č. 63 

 

 

 

III. 

 

Spôsob zverejnenia Dodatku č. 1 ku Kontraktu 
 

Dodatok č. 1 sa zverejní na webovej stránke úradu (www.skgeodesy.sk),  webovej stránke ústavu 
(www.gku.sk) a v Centrálnom registri zmlúv úradu vlády SR (CRZ), najneskôr do 10 dní  
po podpísaní Dodatku č. 1. 

 
 

IV. 

 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné časti Kontraktu zostávajú nezmenené a Dodatok č. 1 sa stáva platným po podpise  

 

http://www.skgeodesy.sk/
http://www.gku.sk/


 

 
 
zástupcov zúčastnených strán a účinný nasledujúci deň po zverejnení v CRZ. 

2. Dodatok č. 1 Kontraktu sa vyhotovuje v štyroch prvopisoch. Tri prvopisy obdrží úrad, štvrtý ústav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave  dňa : 26.11.2018   V Bratislave  dňa :  26.11.2018 

Za ÚGKK SR:                                                                        Za GKÚ Bratislava: 
 
 
 
 
Ing. Mária Frindrichová Ing. Ivan Horváth 
 predsedníčka ÚGKK SR       riaditeľ GKÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoznam príloh č.: 1/  Príloha č. 1   Zmena plánu vecných a ďalších úloh na rok 2018 (časť A, B) 
 2/  Príloha č. 2   Zmena edičného plánu ÚGKK SR na rok 2018 

 3/  Príloha č. 3   Dodatky č. 1 k VP č. 21, 23 na rok 2018   


