Príloha č. 2 k dodatku číslo 2 ku kontraktu číslo 645/2015-310/MPRV SR
Názov úlohy č. 55:
„Vybudovanie, správa a
o podporu“

administrácia informačného systému geopriestorovej žiadosti

Organizácia zabezpečujúca realizáciu úlohy:
Národné poľnohospodárske potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
(ďalej len „NPPC-VÚPOP “)
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., riaditeľka NPPC VÚPOP
.
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

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

Legislatívny rámec:
Legislatíva EÚ
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a
monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady
(EHS) č. 352/78, (ES), č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a
(ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013)
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú
pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci
spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a
nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013)
• Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre
poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky,
a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20.6.2014).
• Vykonávacie nariadenie Komisie
(EÚ) č. 809/2014,
ktorým sa stanovujú pravidlá
uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s
integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a
krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.07.2014).
Legislatíva SR
• Nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v
poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb
• Nariadenie vlády SR č. 36/2015 Z. z, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v
poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb
• Nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v
súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
Z dôvodu nenaplnenia cieľov rezortného GIS, MPRV SR nemá GIS pracovisko, GIS softvéry a ani
odborných expertov na zabezpečenie úlohy a nedisponuje potrebnými personálnymi kapacitami, na
riešenie uvedenej úlohy.
Naliehavosť plnenia úlohy vzišla z časovej tiesne termínu požiadavky spustenia aplikácie – apríl
2016. NPPC–VÚPOP v rámci svojich dlhodobých skúseností s riešením geografických podpôr (LPIS,
BPEJ, Pôdny portál, vrstvy „greeningu“ a PRV SR) pre potreby štátnej a verejnej správy, bol v zmysle
bodu 1. porady konanej dňa 24.02.2016 požiadaný so strany MPRV SR riešením tejto úlohy.
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Programovacie práce vytvorenia IS zabezpečí externý zmluvný dodávateľ. Samotnú správu
a administráciu IS bude vykonávať NPPC-VÚPOP.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Úloha má dlhodobý charakter. Verejnoprospešná činnosť nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní
ani súťažnému konaniu na verejnom trhu. V roku 2016 sa bude úloha riešiť formou kontraktu medzi
MPRV SR a NPPC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
1. Vytvorenie Informačného systému (ďalej len „IS “) geopriestorovej žiadosti o podporu (túto časť
dodá externý zmluvný dodávateľ).
2. Spracovanie a aktualizácia metodických postupov správy IS, administrácie IS, správu užívateľov,
vkladanie údajov do IS, spúšťanie kontrol v IS, exportov z IS, vektorizácie z analógových
grafických príloh do digitálnej podoby v IS v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR (táto časť je
riešená NPPC-VÚPOP).
3. Správa IS geopriestorovej žiadosti o podporu obsahujúca riadenie projektu, testovanie prvej
a druhej fázy, administráciu IS, správu systému, správu užívateľov, vkladanie údajov, spúšťanie
kontrol, exporty z IS, vektorizáciu z analógových grafických príloh do digitálnej podoby v IS (táto
časť je riešená NPPC-VÚPOP).
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
03/2016 – 12/2016 - Úloha má dlhodobý charakter.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Úloha pozostáva z troch častí, prvá rieši vlastné vytvorenie IS geopriestorovej žiadosti o podporu.
Pre potreby plnenia legislatívneho požiadavky určenej Európskou komisiou je požadované
poskytnutie možnosti elektronického podávania žiadostí o podporu poľnohospodárom
s geopriestorovou informáciou. IS geopriestorová žiadosť o podporu bude slúžiť pre farmárov, ktorí
hospodária na kultúrnych dieloch LPIS. Prostredníctvom IS bude mať poľnohospodár najmä možnosť
zobraziť svoje kultúrne diely, resp. elektronicky zakresliť svoje nové kultúrne diely, ktoré ešte nie sú
v databáze . Rovnako bude mať najmä možnosť špecifikovať, akú plodinu farmár pestuje na
užívateľskom diele, resp. jeho časti. Na základe zadaných údajov aplikácia umožní ich tlač do
mapovej, grafickej a tabuľkovej prílohy. IS bude prevádzkovaný NPPC - VÚPOP, ktorý spravuje
databázu LPIS a ortofoto snímky.
Každý kultúrny diel, ktorý je priradený k farmárovi, bude duplikovaný do novej vrstvy
užívateľských dielov, ktorú bude môcť farmár najmä editovať a definovať jej nové hranice. K dispozícii
bude nástroj na rozdelenie polygónu a jeho spojenie. Pri každom samostatnom polygóne bude
možnosť špecifikovať jeho atribúty. Napríklad aká plodina sa na danom území pestuje. Pri každej
priestorovej editácii je pre danú plochu automaticky vypočítaná jej výmera – deklarovaná plocha.
Ďalej sú automaticky vypočítavané ďalšie výmery, ktoré reprezentujú prekryv vytvorenej plochy s inou
vrstvou. Napríklad vrstvou chránené vtáčie územie. Ich počet bude možné konfigurovať. Funkcionality
budú detailne špecifikované počas riešenia projektu riadiacim výborom/orgánom.
Druhá časť úlohy bude predovšetkým spočívať v spracovaní metodických postupov správy IS,
administrácie IS, správu užívateľov, vkladanie údajov do IS, spúšťanie kontrol v IS, exportov z IS,
vektorizácie z analógových grafických príloh do digitálnej podoby v IS.
Tretia časť úlohy zabezpečuje samotnú správu IS geopriestorovej žiadosti o podporu, člení sa na
niekoľko tematických aktivít:
1. Riadenie projektu a obstarávanie
Vybudovanie informačného systému pre geopriestorovú podporu žiadostí bude riešiť externý
dodávateľ. Z uvedeného dôvodu NPPC-VÚPOP v rámci svojich kapacít zabezpečí obstarávanie
dodávateľa. Z pohľadu riadenia projektu bude NPPC-VÚPOP nominovať člena do riadiaceho orgánu,
ktorého úlohou bude pripomienkovať požiadavky a špecifikácie na informačný systém
a zabezpečovať riešenie úlohy vo vnútri NPPC-VÚPOP podľa záverov riadiaceho výboru/ orgánu.
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2. Vytvorenie technických podmienok
Ministerstvo vytvorí technické podmienky, najmä zabezpečenie prípravy a funkčnosti hardvéru,
zabezpečenie internetového pripojenia s potrebnými parametrami kvality a dostupnosti pre
prevádzkovateľa a užívateľov (farmárov) potrebné pre bezproblémové využitie vytvorenej aplikácie.
3. Testovanie prvej a druhej fázy
Budovanie informačného systému si bude zo strany NPPC-VÚPOP vyžadovať testovanie web
aplikácie a kontrolu zhody s danou špecifikáciou, odlaďovanie chýb a teda intenzívnu komunikáciu
s dodávateľom riešenia a riadiacim orgánom.
4. Administrácia, správa systému, užívateľov, vkladanie údajov, spúšťanie kontrol
Základom funkčnej aplikácie sú priestorové údaje, ktoré budú tvoriť podklad pre zakresľovanie
plôch pre podávanie žiadostí. Tieto údaje bude potrebné spracovať do podoby referenčnej vrstvy
a prvotnej vrstvy, ktorá bude slúžiť pre zakresľovanie údajov. Zároveň bude potrebné priebežne podľa
potrieb dopĺňať ďalšie priestorové informácie (externé vrstvy), ktoré slúžia ako podklad pre prekryvy
a výpočty výmer. Do IS sa budú integrovať výsledky kontroly DPZ a KNM, spravovať užívatelia,
spúšťať kontroly nad údajmi, preberanie žiadostí do chránenej zóny, zabezpečí sa komunikácia s
IACS ohľadom výsledkov.
5. Vektorizácia z analógových grafických príloh do digitálnej podoby v IS
V roku 2016 je potrebné spravovať priestorové informácie zo žiadostí v digitálnej podobe na
ploche predstavujúcej 25% z celkovej oprávnenej plochy na Slovensku. Pokiaľ tento parameter
nebude naplnený, NPPC-VÚPOP doplní uvedené údaje do informačného systému a to manuálnym
prekreslením/ vektorizáciou grafických príloh spolu s párovaním zakreslených žiadostí
s identifikátormi PPA.
Nevyhnutnou súčasťou úlohy bude vznik Riadiaceho organu/ komisie/ výboru, kde predsedom bude
pracovník zodpovedný za zadávateľa ministerstva a členovia NPPC, PPA, externý dodávateľ IS
a jednotlivé relevantné organizačné útvary MPRV SR. Jeho úlohou bude riadenie projektu,
definovanie požiadaviek najmä pre tretiu etapu, riešenie a zabezpečenie vecného a časového
harmonogramu projektu.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: PPA, poľnohospodári, MPRV SR
Spôsob financovania objednanej úlohy: úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 090 03 03 „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: Odpočet úlohy bude realizovaný
na kontrolnom dni plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti NPPC za rok 2016
a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia Vlády SR č. 1189/2001)
v roku 2017. Úloha bude riadená a monitorovaná riadiacim výborom.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 690 600,00, z toho 690 600,00 ŠR
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 55 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Vybudovanie, správa a administrácia informačného systému geopriestorovej žiadosti
o podporu“

P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

200

0

200

2

Spotreba materiálu

200

0

200

3

Služby (r. 4 až 6)

0

0

0

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

6

- Kooperácie

0

0

0

690 400

0

690 400

87 662

0

87 662

30 638

0

30 638

556 700

0

556 700

200

0

200

1 000

0

1 000

555 500

0

555 500

15 400

0

15 400

500

0

500

1 500

0

1 500

0

0

0

8 500

0

8 500

2 971

0

2 971

0

0

0

1 929

0

1 929

690 600

0

690 600

7

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

8

Mzdové náklady

9

Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

a

sociálne

11

- Cestovné tuzemské

12

- Cestovné zahraničné

13

- Ostatné priame náklady

14

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

15

- Spotreba materiálu

16

- Spotreba energie

17

- Všeobecné služby

18

- Mzdové náklady

19

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

20

- Odpisy

21

- Ostatné nepriame náklady

22

poistenie

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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