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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.6):
Financovanie vyhotovenia PSL
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Peter Szarka

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Tibor Jančok

Legislatívny rámec:
Realizácia prác pri vyhotovení programu starostlivosti o lesy (ďalej len „PSL) a úhrady
nákladov na vyhotovenie povinných súčastí PSL podľa § 38 ods. 2 písm. d), § 40 ods.4, § 41
ods.2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, a vyhlášky č.453/2006
Z. z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na
riešenie úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z programového prvku Rozvoj
hospodárskej úpravy lesa (08V0202)
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
a)
dokončenie PSL na 54 LC (204 945ha)
b)
odovzdanie PSL schválených v roku 2015 obhospodarovateľom lesa
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
T: od 1.1.2015 - do 31.12.2015
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
- vyhotovenie PSL a úhrada nákladov na povinné súčasti PSL,
- predloženie PSL príslušným orgánom ŠS na schválenie a odovzdanie schváleného PSL
jednotlivým obhospodarovateľom lesa.
- zabezpečenie dokončenia PSL na 54 LC (204 945ha) a odovzdanie schválených PSL
obhospodarovateľom lesa
- zabezpečenie úhrady nákladov na vyhotovenie povinných súčastí PSL, pre
vyhotovovateľov PSL,
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
- Lesy SR, š. p. Banská Bystrica
- Obhospodarovatelia súkromných a spoločenstevných lesných pozemkov
- Obhospodarovatelia cirkevných a mestských lesných pozemkov
- Orgány štátnej správy lesného hospodárstva
- Orgány štátnej ochrany prírody
-
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Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery). Bežný transfer z programového
prvku Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202)
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej
správe o činnosti NLC za rok 2015 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2016 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 611 264,64
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 6 (priame
náklady, nepriame náklady):
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kalkulačná položka

Štátny Spolufinan Finančné
rozpočet
covanie
prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
611 264,64
611 264,64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
611 264,64
611 264,64
0

Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 a 5)
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r.
0
09 + r. 13)
0
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
0
a príspevok NÚP
0
Ostatné priame náklady (r. 10 až 12)
0
- Cestovné tuzemské
0
- Cestovné zahraničné
0
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 14 až
0
19)
0
- Spotreba materiálu
0
- Spotreba energie
0
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie
0
vrát. prísp. NÚP
0
- Odpisy
0
- Ostatné nepriame náklady
611 264,64
Celkové náklady (r. 01 + 06 )

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
611 264,64

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

-
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.18):
Participácia na budovaní metainformačného systému rezortu
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Bc. Ing. Jozef Dobias

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Peter Hudec, PhD.

Legislatívny rámec:
Napĺňanie povinností plynúcich zo zákona č. 3/2010 Z. z. o Národnej infraštruktúre pre priestorové
informácie ako transpozície Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007,
ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia
politík“, podprogram 09004 „Pôdohospodársky informačný systém“, prvok 0900401 „Informatizácia
MPRV SR“.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):







Výsledkom riešenia úlohy budú údajové GIS vrstvy v správe Národného lesníckeho centra Ústavu lesných zdrojov a informatiky (ďalej len „NLC - ÚLZI“):
a) Aktualizovaná vrstva spevnených lesných ciest na území Programov starostlivosti o
les (ďalej len „PSL“) s rokom začiatku platnosti (ďalej len „RZP“) 2016,
b) Spracovaná vrstva vodných tokov a vodných plôch v rozsahu územia PSL s RZP 2013
- 2017, vrátane aktualizácie na území PSL s RZP 2016.
Metaúdajové záznamy pre vytvorené údajové sady a série údajových sád na úrovni stanovenej
podrobnosti.
Zabezpečenie úloh INSPIRE.
Vypublikované služby pre Mapový portál jednotného prístupového bodu INSPIRE:
a) Vrstva lesných pozemkov obhospodarovaných štátnymi podnikmi,
b) Vrstvy ortofotomozaík z leteckých snímok použitých pri obnove PSL resp. lesných
hospodárskych plánov pre príslušné roky obnovy.

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):



-

Vytvorenie údajových vrstiev spevnených lesných ciest a vodných tokov využiteľných v GIS
z údajových vrstiev PSL v správe NLC - ÚLZI.
a) Vrstva spevnených lesných ciest
− fotogrametrická aktualizácia v rozsahu aktuálneho územia obnovy PSL s RZP 2016,
− oprava topológie,
− rozsah: územie obnovy PSL RZP 2016.
T: 31.12.2015
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b) Vrstva vodných tokov a vodných plôch
−
editácia polohy na podklade ortofotomozaík a rastra analýzy DMR dát,
−
oprava topológie línií, hlavne nespojitosti línií,
−
čiastočné naplnenie atribútov línií z dostupných zdrojov,
−
fotogrametrická aktualizácia,
−
rozsah:
• fotogrametrická aktualizácia v rozsahu územia obnovy PSL s RZP 2016,
• editácia polohy, oprava topológie, čiastočné naplnenie atribútov v rozsahu územia
obnovy PSL s RZP 2017.
T: 31.12.2015
Naplnenie metaúdajových záznamov pre vytvorené údajové sady a série údajových sád
podľa zadanej špecifikácie, ktoré vytvára a spravuje NLC v metainformačnom systéme (MIS)
MPRV SR.
T: 31.12.2015





Zabezpečenie úloh v súlade s Analyticko – koncepčnou štúdiou INSPIRE pre naplnenie
povinností INSPIRE v rezorte MPRV SR
T: 31.12.2015



Zabezpečenie činnosti zástupcov NLC v rámci Expertnej skupiny národnej infraštruktúry pre
priestorové informácie
T: 31.12.2015



Vytvorenie špecifických vrstiev a ich publikovanie pre Mapový portál jednotného
prístupového bodu INSPIRE:
a) Vrstva lesných pozemkov obhospodarovaných štátnymi podnikmi
b) Vrstvy ortofotomozaík z leteckých snímok použitých pri obnove PSL resp. lesných
hospodárskych plánov pre príslušné roky obnovy
T: 31.03.2015

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):






Vytvorenie a konsolidácia tematických vrstiev lesnej cestnej siete a vodných tokov
spravovaných v informačnom systéme lesného hospodárstva (IS LH) tak, aby boli využiteľné
pre rôzne priestorové analýzy širokému spektru užívateľov v GIS a boli vzájomne
prepojiteľné s ďalšími informačnými systémami štátu.
Tvorba metainformácií ku geopriestorovým údajom IS LH a zabezpečenie ďalších úloh
v súvislosti so Smernicou INSPIRE a Zákonom o národnej infraštruktúre pre priestorové
informácie (NIPI), ako aj v súlade s koncepciou budovania metainformačného systému
MPRV SR.
Vytvorenie špecifických vrstiev z údajov IS LH a ich publikovanie pre Mapový portál
jednotného prístupového bodu INSPIRE ako zdroj informácií pre širokú odbornú a laickú
verejnosť.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
- MPRV SR,
- vyhotovovatelia PSL,
- odborná a laická verejnosť prostredníctvom siete Internet.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
-
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Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných
prostriedkov pridelených na bežné transfery). Bežný transfer z programového prvku Informatizácia
MPRV SR (0900401).

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2015 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2016 v zmysle
uznesenia Vlády SR č. 1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 20 000,-

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 18 (priame
náklady, nepriame náklady):
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 a 5)
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r.
09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 10 až 12)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 14 až
19)
- Spotreba materiálu
- Spotreba energie
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )

Štátny Spolufinan Finančné
rozpočet
covanie
prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20000

0

20000

12530
4386

0

12530
4386

475
100
0
375

0
0
0
0

475
100
0
375

2609

0

2609

78
391
913

0
0
0

78
391
913

320

0

320

496
411
20000

0
0
0

496
411
20000

0

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Služobný úrad – Odbor informatiky MPRV SR
-

