UGKK SR a VUGK,Dodatok č.3ku Kontraktu na rok 2011

DODATOK č. 3
ku
K O N T R A K T U na rok 2011
o poskytovaní prác a služieb
uzavretý medzi Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
a Výskumným ústavom geodézie a kartografie

Preambula
V súlade s uznesením vlády SR č. 2370 z 18. 12. 2002 sa uzatvára Dodatok č. 2 ku Kontraktuna rok 2011
medzi ústredným orgánom štátnej správy - Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a jej
podriadenou príspevkovou organizáciou - Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave.
Predmetný Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2011 nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím
aktom vymedzujúcim finančné a organizačné vzťahy medzi účastníkmi kontraktu.
Čl. I.
Účastníci Dodatku č. 3 ku Kontraktu na rok 2011
1. ZADÁVATEĽ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len „zadávateľ“)
Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212
Ing. Hedviga Májovská, predseda úradu
Štátna pokladnica – banka
7000063046 / 8180
00 166 260

2. RIEŠITEĽ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (ďalej len „riešiteľ“)
Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava
Mgr. Michal Špánik, riaditeľ
Štátna pokladnica – banka
7000061016 / 8180
00 166 251
Čl. II.
Trvanie Dodatku č. 3 ku Kontraktu na rok 2011

Dodatok č. 3 ku Kontraktu na rok 2011 sa uzatvára na obdobie od 2. novembra 2011 do 31. decembra 2011.

Čl. III.
Platobný rámec Dodatku č. 3 ku Kontraktu na rok 2011
1. Objem finančných prostriedkov určených na splnenie úloh sa stanovuje v súlade s týmito predpismi:
- zákon č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
- pokyn ÚGKK č. P-3949/2009 na prípravu a uzatváranie a realizáciu kontraktov a plánov vecných úloh
a ďalších úloh rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie rezortu geodézie, kartografie a katastra.
Hodnota kontrahovaných prác pre zabezpečenie Predmetu činnosti uvedeného v čl. IV je stanovená na
150.000,00 EUR
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Čl. IV.
Predmet činnosti
Predmetom činnosti je:
1. Vypracovanie nástrojov pre prípravu údajov KN pre migráciu do CSKN.
2. Vypracovanie aplikácie na zápis údajov na obnovu katastrálneho operátu.
3.Vypracovanie návrhu používateľského rozhrania medzi CSKN a W_KN.
4. Vypracovanie návrhu pre trvalé úložisko údajov ISKN a APV pre sledovanie historických záznamov KN.
Riešiteľ:

Ing. Ľuboš Karásek, Ing. Eva Chanasová

Gestor za objednávateľa:

Ing. Pavel Hajdin

Celková doba trvania:

2011 – 2012

Špecifikácia predmetu činnosti je upresnená v Prílohe.
Riešenie predmetu činnosti je viacročné a bude pokračovať v roku 2012 v službách:
A1 (A 101) Práce súvisiace s projektom Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN) v rámci OPIS, bod 1,3,4.
A4 (A 104) Optimalizácia existujúceho programového vybavenia katastra nehnuteľností KN v prostredí operačného
systému Windows W_KN a tvorba nového programového vybavenia podľa požiadaviek Úradu, bod 2.
Čl. V.
Spôsob a termín vyhodnotenia Dodatku č. 2 ku Kontraktu na rok 2011
1. Záverečné hodnotenie plnenia úlohy vyplývajúcej z Dodatku č. 2 ku Kontraktu na rok 2011 sa uskutoční
formou kontrolného dňa v termíne do 15. 12. 2011 za účasti zástupcov zadávateľa a riešiteľa.
2. Dokumentáciu ku kontrolnému dňu tvoria záznamy o zmene úloh, záznamy o zmene časových kapacít,
záznamy o prehľade čerpaných kapacít za každý mesiac, správy o plnení služieb, protokoly o prevzatí prác
a výsledkov v roku 2011 a záznamy z kontrolných dní.
3. Obsahovú náplň a termíny kontrolných dní stanovuje zadávateľ po dohode s riešiteľom.
Záverečné ustanovenie
Dodatkom č. 3 sa dopĺňa Kontrakt na rok 2011,
pritom základné ustanovenia Kontraktu na rok 2011 zostávajú nezmenené.
V Bratislave dňa: 2.11.2011

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

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

predsedníčka ÚGKK SR

riaditeľ VÚGK

Príloha:Špecifikácia predmetu činnosti v rozsahu Dodatku č. 3 ku Kontraktu na rok 2011.
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Príloha k Dodatku č. 3 ku Kontraktu na rok 2011.
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ČINNOSTI
v rozsahu
Dodatok č. 3 ku Kontraktu2011
o poskytovaní prác a služieb
uzavretý medzi Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
a Výskumným ústavom geodézie a kartografie

1. Migrácia údajov do CSKN:
- testovanie migračných nástrojov

– SPI KN + SR KK,
- SGI KN
- vývoj nástrojov na kontrolu údajov KN na základe porovnania pôvodných a namigrovaných údajov,
- testovanie údajov KN migračnými nástrojmi CSKN – vytvoreniepodkladov pre čistenie údajovKN na
správach katastra

2. Zápis OKO do súčasného informačného systému KN:
- vypracovanie aplikácie vyplývajúca z návrhu Smerníc na obnovu katastrálneho operátu,
- testovanie nového APV,
- vypracovanie pomocníka,
- spolupráca pri aktualizácií Smernice na obnovu katastrálneho operátu.
3. Vstupno-výstupné rozhranie pre CSKN a externé programy:
- analýza požiadaviek,
- návrh vstupno-výstupného rozhrania pre CSKN a externé programové vybavenie (hromadné vstupy)
4. Trvalé úložisko dát ISKN a obslužných programov:
- analýza požiadaviek,
- návrh riešenia uloženia (historických) údajov ISKN (SPI KN, VUK, WRKN),
- návrh „obslužného programového vybavenia“
Výstupom bude súhrnná správa o plnení úloh a nasledovné špecifické výstupy :
k bodu 1 - testovacie protokoly,
k bodu 2 - nové APV W_KN - aplikácia WOKO.

Poznámka:
v roku 2012 predmet činnosti bude riešený v službách A1, bod 1,3,4 a A4, bod 2.:
A1 (A 101) Práce súvisiace s projektom Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN) v rámci
OPIS, bod 1,3,4.
A4 (A 104) Optimalizácia existujúceho programového vybavenia katastra nehnuteľností KN v prostredí
operačnéhosystému Windows W_KN a tvorba nového programového vybavenia podľa požiadaviek Úradu,
bod 2.
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