Dodatok č. 2
ku Kontraktu č. 344/2009-930-K

Účastníci kontraktu
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovník poverený
k rokovaniu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Vladimír Chovan - minister
Štátna pokladnica Bratislava
7000081105/8180
00156621
Ing. Marek Kodada - generálny riaditeľ
Sekcie rozvoja vidieka
a

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovník poverený
k rokovaniu:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
Gagarinova 10, 827 13 Bratislava
prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc. - riaditeľ
Štátna pokladnica Bratislava
7000150684/8180
00167151
Ing. Radoslav Bujnovský, CSc. - námestník riaditeľa
pre vedu a výskum

Dodatkom č. 2 sa mení a dopĺňa Kontrakt č. 344/2009-930-K v roku 2010 (ďalej len
„Kontrakt“) takto:
Článok I.
Kontrakt v čl. IV. Predmet činnosti sa dopĺňa o odbornú úlohu v znení:
1. Aktualizácia údajov GIS o pôde – identifikácia užívateľských a vlastníckych vzťahov
prostredníctvom web portálu VÚPOP pre rok 2010
Článok II.
Náklady na riešenie úloh v čl. I, v rámci Dodatku č.2 ku Kontraktu predstavujú 126 000,EUR (slovom: stodvadsaťšesť tisíc EUR), z čoho zdroje zo štátneho rozpočtu tvoria 63 000,EUR.

Článok III.
1. Ostatné ustanovenia Kontraktu zo dňa 22.12. 2009 zostávajú v pôvodnom znení;
2. Podrobná špecifikácia doplnenej úlohy je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.2;
3. Dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Kontraktu zo dňa 22.12.2009;
4. Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dva pre každú zmluvnú stranu;
5. Dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
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Príloha č. 1

Zoznam zadaných úloh
Odborné úlohy:
1. Aktualizácia údajov GIS o pôde – identifikácia užívateľských a vlastníckych vzťahov
prostredníctvom web portálu VÚPOP pre rok 2010
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Úloha č. 1:
Názov úlohy: „Aktualizácia údajov GIS o pôde – identifikácia užívateľských
a vlastníckych vzťahov prostredníctvom web portálu VÚPOP pre rok
2010“
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Martin Granec, VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Rozália Szallayová, Sekcia legislatívy MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 63 000 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2010-31.12.2010
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
04.8.2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.
Stručná anotácia úlohy:
Zákon 220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovuje okrem iného
ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného
obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania a zároveň sankcie za porušenie
povinností ustanovených týmto zákonom. Dohľad nad dodržiavaním uvedeného zákona je
v kompetencii orgánov ochrany poľnohospodárskej pôdy, t.j. obvodné a krajské pozemkové
úrady a MP SR v spolupráci s Pôdnou službou. Za porušenie ustanovení zákona 220/2004 Z.z.
je zodpovedný vlastník alebo užívateľ poľnohospodárskej pôdy. Orgány ochrany
poľnohospodárskej pôdy získavajú informácie o vlastníkoch z údajov katastra nehnuteľností.
Zistiť informácie o užívateľoch poľnohospodárskej pôdy je však obtiažne, keďže neexistuje
žiadny register užívateľov poľnohospodárskej pôdy. Z tohto dôvodu je komplikované
a pracné vyhľadávanie informácií o užívateľoch, ktorí sú zodpovedný za vzniknutý stav.
Register LPIS a databáza žiadateľov o platby z PPA umožňuje nielen vyhľadávať informácie
o užívateľoch pre orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy, ale zároveň riešiť porušenia
zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy v spolupráci s PPA, ktorá má tiež povinnosť
kontrolovať a sankcionovať užívateľov poľnohospodárskej pôdy.
Zjednotenie vrstiev katastra nehnuteľností C-KN a E-KN, registra LPIS na podklade
ortofotomáp do jednej web aplikácie rieši jednoduchý prístup k informáciám
o vlastníkoch a užívateľoch poľnohospodárskej pôdy a zároveň ich priestorovú
lokalizáciu. Uvedená web aplikácia je jedinou v SR, ktorá integruje údaje o vlastníkoch
a užívateľoch poľnohospodárskej pôdy na jednom mieste a poskytuje súvislú (spojitú)
vrstvu C-KN.
a E-KN katastra nehnuteľností.
Ciele riešenia v roku 2010 sú nasledovné:
- aktualizovať vlastnícke vzťahy z podkladov ÚGKK za rok 2010; nakoľko súčasná web
aplikácia je vytvorená na údajoch z rokov 2008, je nutné v roku 2010 aktualizovať
užívateľské vzťahy na základe aktuálnych údajov z grafických príloh za roky 2009 a 2010
- permanentne zdokonaľovať vyhľadávacie, zobrazovacie a informačné funkcie aplikácie.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy (r. 2010):
Výstupom riešenia bude aktualizovaná a doplnená GIS vrstva registra užívateľov.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy (r. 2010):
- transformácia údajov o vlastníckych vzťahov získaných z SPF
- prekrytie geografických vrstiev užívateľských a vlastníckych vzťahov v GIS prostredí,
poskytovanie informácií prostredníctvom web aplikácie
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- aktualizácia vrstiev, predovšetkým registra užívateľov.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 50% financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné
transfery). Zvyšnú časť pokryje VÚPOP Bratislava z vlastných zdrojov.
Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy: Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Sekcia
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, PPA, užívatelia poľnohospodárskej pôdy, Slovenská
poľnohospodárska a potravinárska komora, pestovateľské zväzy.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: 31.1. 2011
Kalkulácia nákladov na úlohu:
P.č.

Kalkulačná položka
EUR

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady vrátane ostatných mzdových nákladov
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až r. 19)
Z toho: Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdravot. a soc. poistenie vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady – ŠR (r. 01 + r. 06)
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom
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800
800
0
0
0
62 200
26 255
9 190
500
500
0
0
26 255
788
2 363
3 676
1 838
10 239
7 351
63 000
0
126 000
0

