Príloha číslo 3 k dodatku číslo 3 ku kontraktu číslo 471/2014-310/MPRV SR
Názov úlohy (č. 63 ):
„Harmonizovaný registračno-informačný systém pre účely kontroly aplikácie dusíkatých
látok“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy: Národné poľnohospodárske a
potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava (ďalej len „NPPC –
VÚPOP“)
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Martin Barbarič
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky (ďalej len „MPRV SR“)

Legislatívny rámec:
Integrácia cieľov vodnej politiky do SPP je realizovaná aj prostredníctvom Programu rozvoja vidieka.
Jedným z nástrojov použitým na dosiahnutie týchto cieľov sú aj opatrenia v rámci PRV zamerané na
zlepšenie vodného hospodárstva vrátane racionálneho používania hnojív a pesticídov. Zámerom
aktivity je vytvorenie a spustenie harmonizovaného registračno-informačného systému (HRIS)
pre potreby kontroly aplikácie dusíkatých hnojivých látok (hnojív) (Smernica č. 91/676/EHS o ochrane
vodných zdrojov pred znečistením dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárstva) a zavedenie
výnimky, ktorou je možnosť aplikácie hnojív v zraniteľných oblastiach v období, kedy je ich aplikácia
zakázaná podľa zákona o hnojivách.
Aktivita sa predkladá v súlade s uznesením PVM z 1. apríla 2015, bodom B 2.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nemá GIS pracovisko, GIS softvér a ani odborných expertov na zabezpečenie úlohy.
Takisto nemá pracovníkov zaoberajúcich sa programovaním účelovej aplikácie.
Návrh na pôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NPPC
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Pre potreby kontroly aplikácie dusíkatých hnojivých látok (hnojív) (Smernica č. 91/676/EHS o ochrane
vodných zdrojov pred znečistením dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárstva) je potrebné
vytvoriť a spustiť do užívania harmonizovaný registračno-informačný systém (HRIS). Bude sa týkať
užívateľov, ktorí budú uplatňovať zavedenie výnimky, ktorou je možnosť aplikácie hnojív
v zraniteľných oblastiach v období, kedy je ich aplikácia podľa zákona o hnojivách zakázaná.
Výstupom riešenia úlohy bude harmonizovaný systém registrácie a evidencie vrátane databáz vo
vzťahu k dodržiavaniu podmienok NiD a previazanosť medzi ÚKSÚP a NPPC – VÚPOP tak, aby bolo
možné okamžite preveriť dodržiavanie podmienok akčného programu NiD a podmienok mimoriadnej
aplikácie dusíkatých hnojivých látok poľnohospodárskymi subjektmi hospodáriacimi v ZO počas
zakázaného obdobia aplikácie, overenie a kontrola aplikácie ako aj prehľady o vykonaných kontrolách.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácia, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
1.7. 2015 - 31.12. 2015
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Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínosy pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Pre zabezpečenie vytvorenia, overenia a spustenie on-line systému bude potrebné vykonať
nasledujúce aktivity:
1. Naprogramovanie a vytvorenie vstupu do registrácie užívateľov - poľnohospodárov do
harmonizovaného registračno-informačného systému pre účely kontroly aplikácie dusíkatých
látok (ďalej len „systém HRIS“)
2. Naprogramovanie a vytvorenie „Aktivácie účtu v aplikácii HRIS“ a „Ďalších prihlásení do HRIS“
3. Vytvorenie on-line formuláru, ktorý bude farmár vypĺňať v rámci HRIS.
V on-line systéme bude existovať:
4. Doprogramovanie a nastavenie užívateľských rolí účtov – farmárov pracovníkov administratívy
HRIS na NPPC – VÚPOP
5. Zriadenie prostredia registrácie a archivácie formulárov podľa ID/ kódov užívateľov
6. Napojenie údajov z formulárov na LPIS cez KD LPIS a naprogramovanie nástrojov na
štatistické vyhodnotenia a priestorové analýzy
7. Odosielanie formulárov z HRIS spravovaným NPPC – VÚPOP na ÚKSÚP na posúdenie,
prijímanie stanovísk z ÚKSÚP a evidovanie na NPPC – VÚPOP.
8. Správa, aktualizácia a priestorové / tabuľkové analýzy a štatistické výkazy potrebné pre
povinný odpočet pre EK vo forme Reportingu v 4-ročných cykloch.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
MPRV SR, ÚKSÚP, PPA, poľnohospodárske subjekty
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu SR (z rozpočtu kapitoly MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 0900303 „Monitoring a prieskum pôdneho krytu“. Funkčná
klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: 04.8.2 „Výskum a vývoj
v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Úloha bude do 31. januára 2016 ukončená záverečnou správou. Odpočet úlohy bude realizovaný
na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti NPPC za rok 2015 a pri
preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia Vlády SR č. 1189/2001) v roku
2016.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR):

30 000, z toho 30 000 ŠR
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 63 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Harmonizovaný registračno-informačný systém pre účely kontroly aplikácie dusíkatých
látok“
P.č.

Kalkulačná položka

1

Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

Štátny
rozpočet
(EUR)

Finančné
Spolufinanprostriedky
covanie
spolu
(EUR)
(EUR)

1 400

0

1 400

200

0

200

1 200

0

1 200

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

6

- Kooperácie

1 200

0

1 200

7

Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14)

28 600

0

28 600

8

Mzdové náklady

17 414

0

17 414

9

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP

6 086

0

6 086

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

2 100

0

2 100

11

- Cestovné tuzemské

0

0

0

12

- Cestovné zahraničné

0

0

0

13

- Ostatné priame náklady

2 100

0

2 100

3 000

0

3 000

500

0

500

14

Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

16

- Spotreba energie

1 000

0

1 000

17

- Všeobecné služby

1 000

0

1 000

18

- Mzdové náklady

0

0

0

19

- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prísp. NÚP

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

500

0

500

30 000

0

30 000

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR
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