
 

 

Č. OKI: ............................... 

D O D A T O K   č . 2 
 

ku 

K O N T R A K T U  

na rok 2017 

 

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 2017 (ďalej aj ako „Dodatok č. 2“) 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 nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím aktom 

vymedzujúcim finančné a organizačné vzťahy medzi účastníkmi kontraktu. 

 

 

Čl. I. 

Účastníci Dodatku č. 2 ku Kontraktu na rok 2017 

 

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):  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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):  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IČO:   00 166 251 
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Čl. II. 

Predmet Dodatku č. 2 ku Kontraktu na rok 2017 

 

Dodatok č. 2 predstavuje spresnenie Čl. IV. Predmet činnosti Kontraktu na rok 2017 (ďalej len 

„kontrakt“). 

 

Čl. III.  

Platobný rámec  

Dodatku č. 2 ku Kontraktu na rok 2017 

 

Dodatkom č. 2 ku kontraktu sa mení platobný rámec kontraktu. Hodnota kontrahovaných 

prác pre zabezpečenie Predmetu činnosti v roku 2017 uvedeného v čl. IV kontraktu je: 

pôvodná suma: 420.000,00 EUR 

navýšenie sumy: 50.000,00 EUR  

upravená suma:  470 000,00 EUR 

 

z toho: na bežné výdavky: 470.000,00 EUR 

na kapitálové výdavky: 0,00 EUR 

 

Zadávateľ prevedie navýšenie sumy na účet riešiteľa do 3 pracovných dní odo dňa zverejnenia 

Dodatku č. 2 v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

Platobný rámec a hodnota kontrahovaných prác pre zabezpečenie Predmetu činnosti 

uvedeného v čl. IV kontraktu a Dodatku č. 2 bol stanovený na objem finančných prostriedkov 

určených na splnenie úloh a bol stanovený v súlade s týmito predpismi: 

- zákon č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017, 

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- pokyn ÚGKK SR č. GK-824/2002 na zadávanie, sledovanie, preberanie a realizáciu 

výsledkov riešenia úloh vedecko-technického rozvoja, 

- pokyn ÚGKK SR 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. 

 

Čl. IV. 

Predmet činnosti 

 

Dodatkom č. 2 sa upravuje a upresňuje čl. IV. kontraktu (úlohy finančne zabezpečené 100 % 

z predmetného kontraktu). 

Dodatkom č. 2 sa nemení celkový plánovaný priemerný stav 25,0 zamestnancov.  
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Poznámka:  

čh. = čisté hodiny = ročná pracovná kapacita výskumno-vývojových zamestnancov (bez zamestnancov 

réžie) 

 

1. Dodatkom č. 2 sa upravujú a upresňujú jednotlivé úlohy nasledovne: 

 

VÚ Úloha výskumu (VÚ) 
Riešiteľ 
(VÚGK) 

Gestor 
(ÚGKK SR) 

Kapacita 

(v čH) 
Ø Zamestnancov 

výskumu 

Riešiteľské kapacity vychádzajú z čistého ročného fondu pracovnej doby čFPD v čistých 

hodinách (čH), t.j. bez vplyvu réžie. 

A. 

Úlohy výskumu v rámci Hlavnej činnosti pre ÚGKK SR 

podľa Kontraktu na rok 2017 (financované 100 % zo 

ŠR) 
30 100 17,73 90,94 % 

 

101 

Riešenie vybraných úloh 

pre projekt Elektronické 

služby katastra 

nehnuteľností (ESKN)  

Ing. 

Müller 

Ing. 

Steinerová 
12 000 7,07 36,25 % 

102 
Viacúčelový kataster - 

podpora prevádzky do 

nasadenia ESKN. 

Ing. 

Vesteg 

Ing. 

Leitman 
1 700 1,00 5,14 % 

103 

Optimalizácia 

existujúceho 

programového vybavenia 

W_KN a tvorba nového 

programového vybavenia 

podľa požiadaviek ÚGKK 

SR. 

Ing. 

Karásek 

Ing.  

Tomková 

Ing. Hanus 

Ing. Katona 

3 600 2,12 10,88 % 

104 
Prevádzka a podpora IT 

služieb zabezpečovaných 

VÚGK. 

Ing. 

Ivanič, 

PhD. 

Ing. Hanus 

Ing. Tomková 

Ing. Tovarňák 

2 200 1,30 6,65 % 

105 
Podporné činnosti pri 

budovaní NIPI. 

Ing. 

Deák 

Ing. 

Leitmannová 
4 100 2,41 12,39 % 

106 

Činnosť rezortného 

koordinačného, 

školiaceho a testovacieho 

strediska. 

Ing. 

Zahn 

Ing. 

Pavel Hajdin 
800 0,47 2,42 % 

107 
Optimalizácia 

Obchodného modulu IV.  

Ing. 

Chanasová 

Ing. Darina 

Bujňáková 
700 0,41 2,11 % 

108 
Optimalizácia správy 

registratúry konaní.  

Ing. 

Karásek 

JUDR. 

Vargová 
2 000 1,18 6,04 % 

109 Ostatné úlohy. Námestník 
Podpredseda 

ÚGKK SR 
3 000 1,77 9,06 % 

 

2. Úlohy A.101 až  A.108 sa Dodatkom č. 2 nemenia. 
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3. A.109 

VÚ: OSTATNÉ ÚLOHY 

 

Dodatkom č. 2 sa dopĺňa vecné zameranie výskumnej úlohy č. A.109 o činnosti: 

  

- Zadanie, analýza, vývoj, vytvorenie prostredia, vývojové a akceptačné testovanie 

aplikácie VOSK (Vyhodnotenie Odobratých Služieb Katastra), ktorá spracováva 

záznamy o prístupe k nevizuálnym službám nad ESKN15. 

- Úvodné práce na budovaní „Rezortného metrologického pracoviska“ v spolupráci 

s ÚGKK a GKÚ.  

- Podpora a rozvoj aplikácií pre čistenie a filtrovanie údajov SPIKN – SPI_CLEAN 

a SPI_FILT podľa špecifikácií KO ÚGKK. 

- Spracovanie a poskytovanie vybraných údajov z informačného systému katastra 

nehnuteľností pre Štatistický úrad Slovenskej republiky na účely sčítania obyvateľov, 

domov a bytov a na účely zostavovania národných účtov za SR a na plnenie 

požiadaviek Transmisijného programu ESA 2010. 

 

Ostatné časti tejto úlohy sa Dodatkom č. 2 nemenia. 

 

4. Ostatné ustanovenia kontraktu sa nemenia a ostávajú v platnosti v zmysle znenia 

kontraktu a Dodatku č. 1 ku kontraktu. 

 

Čl. V. 

Spôsob a termín vyhodnotenia Dodatku č. 2  

 

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

s hodnotením úloh vyplývajúcich z kontraktu formou kontrolného dňa v termíne do 

15.12.2017 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 2017 a záznamy 

z kontrolných dní. 

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

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

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

2. Tento Dodatok č. 2 sa zverejní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky v zmysle § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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3. Dodatok č. 2 zároveň zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových 

stránkach do 10 kalendárnych dní od jeho podpisu obidvomi účastníkmi kontraktu. 

4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je príloha:  

– Príloha č. 1. Ekonomika úloh.  
 

V Bratislave dňa : 

 

 

 

 

 

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

               Ing. Mária Frindrichová                                                            Ing. Vladimír Raškovič 

                predsedníčka ÚGKK SR riaditeľ VÚGK 


