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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 – Ústav hospodárskej úpravy lesov Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ľuboš Žabka

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Pavol László, Ing. Michal Hušťák

Legislatívny rámec:
Stála úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 38 ods. 2 písm. d), § 40 ods. 5 a § 41 ods. 2
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum zabezpečuje výber vyhotovovateľa PSL prostredníctvom verejného
obstarávania a s úspešnými uchádzačmi uzatvára zmluvu o vyhotovení PSL.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Plnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv s vyhotovovateľmi PSL:
 PSL s platnosťou na roky 2017-2026: zmluva č. 489/NLC/2016-VO a č. 490/NLC/2016-VO,
 PSL s platnosťou na roky 2018-2027: zmluva č. 1293/NLC/2017-VO a č. 1294/NLC/2017-VO,
 PSL s platnosťou na roky 2019-2028: zmluva č. 80/NLC/2018-VO a č. 81/NLC/2018-VO.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):


zabezpečenie úhrad časti nákladov pre dokončenie PSL s platnosťou na roky 2017-2026
na základe platných zmlúv uzatvorených s vyhotovovateľmi PSL
T: do 31. 12. 2018



zabezpečenie úhrad časti nákladov pre dokončenie PSL s platnosťou na roky 2018-2027
na základe platných zmlúv uzatvorených s vyhotovovateľmi PSL
T: do 31. 12. 2018



zabezpečenie úhrad nákladov pre rozpracovanie PSL s platnosťou na roky 2019-2028
na základe platných zmlúv uzatvorených s vyhotovovateľmi PSL
T: do 15. 12. 2018
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Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy, ako nástroja štátu, na zabezpečenie trvalo udržateľného
hospodárenia v lesoch.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0203 „Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy“.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy (08V0203)
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 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2019 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Pridelené finančné zdroje (EUR): 3 200 410,Celková predpokladaná potreba finančných zdrojov (EUR): 3 200 410,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 6 (priame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

3 200 410

0

3 200 410

0

0

0

3 200 410

0

3 200 410

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

3 200 410

0

3 200 410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
7
8
9
10

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 +
r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

a

sociálne

poistenie

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

11

- Cestovné tuzemské

0

0

0

12

- Cestovné zahraničné

0

0

0

13

- Ostatné priame náklady

0

0

0

0

0

0

14

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

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

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

0

0

0

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

3 200 410

0

3 200 410

19

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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. 10):
Koncepčné práce pre MPRV SR a úlohy vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR a sekcie LHSD MPRV
SR, odborná pomoc pre orgány ŠS LH v riadiacej pôsobnosti MPRV SR
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Peter Kicko

Legislatívny rámec:
Schválený plán úloh MPRV SR pre rok 2018, uznesenia vedenia MPRV SR a sekcie LHSD MPRV SR.
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 a jednotlivých čiastkových úloh zadávaných v rámci tejto úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Zabezpečenie koncepčných prác pre MPRV SR, ktoré budú zadávané samostatnými protokolmi o
zadaní čiastkových úloh v roku 2018.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
1.1.2018 – 31.12.2018
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Hlavným cieľom nevýskumnej úlohy je zabezpečovanie úloh určených rezortu pôdohospodárstva,
časť lesné hospodárstvo v oblasti koncepčných prác pre MPRV SR vyplývajúcich zo záverov vedenia
MPRV SR, uznesení vlády SR, akčných plánov Národného lesníckeho programu SR a Národného
programu využitia potenciálu dreva SR, legislatívnych úloh rezortu, úloh vyplývajúcich
z medzirezortnej kooperácie a koordinácie a ďalších.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
 ostatné subjekty vyšpecifikované v čiastkových protokoloch.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo“.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 4 ku kontraktu č.406/2017-710/MPRV SR

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302)
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 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2019 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 271 998,-

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 10 (priame náklady):
P.č.

Kalkulačná položka

1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7
8
9
10

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 +
r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

65 845

0

65 845

8 465

0

8 465

57 380

0

57 380

53 880

0

53 880

0

0

0

3 500

0

3 500

206 153

0

206 153

139 614

0

139 614

48 837

0

48 837

17 702

0

17 702

11

- Cestovné tuzemské

8 243

0

8 243

12

- Cestovné zahraničné

2 410

0

2 410

13

- Ostatné priame náklady

7 049

0

7 049

0

0

0

14

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

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

20

- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP
- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

271 998

0

271 998

19

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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. 12):
Inventarizácia emisií skleníkových plynov v rámci sektoru LULUCF, časť lesníctvo
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Tibor Priwitzer, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Eva Hušťáková

Legislatívny rámec:
Úloha vyplýva jednak z povinností SR voči Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy a dodatku
z Dauha ku Kjótskemu protokolu na roky 2013 až 2020 ako aj z rozhodnutia EP a Rady EÚ č. 529/2013
o pravidlách započítavania pre emisie a záchyty skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich
s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom a o informáciách
týkajúcich sa opatrení súvisiacich s týmito činnosťami. Úloha priamo plní nariadenie EP a Rady EÚ č.
525/2013 o monitorovaní a reportovaní emisií skleníkových plynov a jeho vykonávacieho nariadenia
č. 749/2014. Úloha vyplýva aj z nového nariadenia EÚ k LULUCF súvisiaceho s úpravou započítavania
emisií skleníkových plynov po roku 2020 v súlade s Parížskou dohodou (Nariadenie o začlenení emisií
a pohlcovania skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného
hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie
(EÚ) č. 525/2013 a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ)
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 a jednotlivých čiastkových úloh zadávaných v rámci tejto úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verené obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program 08V
„Udržateľné lesné hospodárstvo, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre udržateľné
lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka);
Sektorová správa o stave a zmenách uhlíkových zásob a emisiách/záchytoch emisií skleníkových
plynov v sektore LULUCF, časť „Lesy a zmeny z a do lesov, lesný manažment a spracovanie výrobkov
z dreva“ za rok 2017 s informáciami o účtoch emisií a záchytov vyplývajúca z činností zameraných na
lesníctvo, uvedených v článku 3 ods. 1, 2 a 3 rozhodnutia, ktorými sú: zalesňovanie, obnova lesa,
odlesňovanie, obhospodarovanie lesov a produkty z lesa. Vypracovanie národného
lesohospodárskeho plánu započítavania a určenia lesnej referenčnej úrovne podľa čl. 8 nového
nariadenia EÚ k LULUCF a jeho predloženie na Európsku Komisiu.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01.01.2018 - 31.12.2018, úloha pokračuje do 31.12.2021.
Jednotlivé časti výstupov sa budú spracovávať a reportovať na základe plánu QA/QC, ktorý bude
aktualizovaný a schválený vždy k 15. februáru daného roku v spolupráci s NIS SR. Viac informácií v
časovom a vecnom harmonograme. Národný lesohospodársky plán započítavania a určenie lesnej
referenčnej úrovne podľa čl. 8 nového nariadenia EÚ k LULUCF bude predložený na Európsku Komisiu
do konca roka 2018.
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Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe - ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
I.
V spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR vypracovať „Land-Use maticu
(LUM)". Zosúladiť LUM naprieč všetkými kategóriami krajiny v spolupráci s ostatnými
riešiteľmi úloh v rámci NPPC
II.
Spolupracovať pri plnení článku 10, odsek 4 rozhodnutia 529/2013
III.
Kvantifikovať emisie a záchyty skleníkových plynov (GHG) a ich medziročné zmeny v sektore
LULUCF časť „Lesy a zmeny z a do lesov a spracovanie výrobkov z dreva“ pre rok 2017 podľa
metodiky IPCC pod rámcovým dohovorom OSN o zmene klímy. Úloha nadväzuje na úlohy v
sektore poľnohospodárstvo a využívanie krajiny zadané v rámci NPPC
IV.
Za každé obdobie započítavania od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020 uvedené v prílohe
l rozhodnutia EP a Rady č. 529/2013/EÚ a dodatku ku Kjótskemu protokolu vypracovať a viesť
účty, v ktorých sa presne zaznamenajú všetky emisie a záchyty vyplývajúce z činností na ich
území, ktoré patria do týchto kategórií:
a) zalesňovanie,
b) obnova lesa,
c) odlesňovanie,
d) obhospodarovanie lesov,
e) produkty z dreva
V.
Priebežne spolupracovať s revíznym tímom pri revízii odpočtov za predošlé roky (2013-2015),
čo je úloha vyplývajúca z medzinárodných dokumentov
VI.
Zúčastniť sa na príprave a pripomienkovaní novej legislatívy súvisiacej s inventarizáciou
skleníkových plynov, ktorá bola v roku 2016 predstavená Európskou komisiou
VII.
Pripraviť na podklade údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) georeferencovaný systém
kvantifikácie využitia zeme a zmien využitia pre roky 1990, 2008, 2013 a 2020. Tracking plôch
a výmer zmien využitia je jednou zo základných podmienok reportovacieho systému
VIII.
Vypracovanie národného lesohospodárskeho plánu započítavania a určenia lesnej
referenčnej úrovne podľa čl. 8 nového nariadenia EÚ k LULUCF a jeho predloženie na
Európsku Komisiu do konca roka 2018. Národný lesohospodársky plán započítavania musí
obsahovať:
a. aktualizovanú lesnú referenčnú úroveň (FRL) stanovenú na základe obdobia 20002009
b. opis výpočtu FRL – metodický postup, použité prístupy a modely, vstupné údaje
kompatibilné s aktuálnymi údajmi v národnej inventarizačnej správe
c. identifikáciu úložísk uhlíka a skleníkových plynov zahrnutých do výpočtu FRL,
demonštráciu ich konzistencie, v prípade že niektoré úložiská neboli zahrnuté do
výpočtu aj podrobné zdôvodnenie prečo boli vynechané
d. charakteristiku manažmentu lesných porastov a uplatňovaných lesohospodárskych
politík v referenčnom období (2000-2009)
e. prognózu vývoja ťažieb pri rôznych scenároch uplatňovania lesníckych politík
f. vysvetlenie, ako boli pri výpočte FRL zohľadnené vplyvy rozlohy porastov, emisie
a záchytov GHG z produktov z vyťaženého dreva, charakteristiky lesných porastov
a predpokladané budúce výšky ťažby dreva, osobitne palivového dreva
Riešenie úlohy vyplýva z potreby plnenia záväzkov Slovenskej republiky vo vzťahu ku UNFCCC
(www.unfccc.int) - SR je zmluvná strana Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a dodatku z Dauha
ku Kjótskemu protokolu, ako aj záväzkov SR ako člena Európskej únie. Zásoby uhlíka ako kvantitatívny
ukazovateľ a bilancia uhlíka ako kvalitatívny ukazovateľ sú považované za indikátory trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov a zlepšujú uhlíkovú bilanciu Slovenska.
V rámci úlohy sa zrealizujú aj tuzemské pracovne cesty na koordinačné stretnutia hradené z rozpočtu
úlohy a zahraničné pracovné cesty organizované v rámci spolupráce s Európskou komisiou, hradené
čiastočne, alebo úplne pozývajúcou stranou, alebo organizáciou, z iniciatívy ktorej sa účasť na
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podujatí bude realizovať. Zahraničné pracovné cesty budú zabezpečené aj z úlohy kontraktu:
„Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách“.
Súčasťou úlohy je aj účasť na pracovných stretnutiach, workshopoch a kontrolných dňoch podľa
požiadaviek koordinátora Národného inventarizačného systému SR (NIS SHMÚ) a aktívna účasť na
procese obhajoby výsledkov ako aj spolupráca s medzinárodným expertným tímom v rámci revízie
pod rozhodnutím 406/2009028 a revízie pod Rámcovým dohovorom OSN o zmene klímy a dodatkom
z Dauha ku Kjótskemu protokolu.
Príprava georeferencovaného systému kvantifikácie využitia zeme a zmien využitia pre roky 1990,
2008, 2013 a 2020. Georeferencované sledovanie plôch a výmer zmien využitia je jednou zo
základných podmienok reportovacieho systému, vyplýva z rozhodnutia 2/CMP.7, ktoré bolo prijaté
na Konferencii zmluvných strán ku Kjótskemu protokolu podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene
klímy a inštrukcií v IPCC 2014 (The Intergovernmental Panel on Climate Change), pričom Slovensko
ho v súčasnosti nemá dostatočne zabezpečené. Hlavným dôvodom je to, že štatistické údaje
z ktorých je „Land-use matica“ pripravovaná, neumožňujú lokalizovať zmeny využitia. Nový systém
sledovania, zabezpečujúci lokalizáciu zmien, bude pripravený na podklade údajov DPZ (satelitných
a leteckých snímok).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
b) Ministerstvo životného prostredia SR,
c) Národný inventarizačný systém SR (NIS SHMU),
d) Európska Únia, sekretariát UNFCCC.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo", prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo“.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302)
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Úloha sa plní priebežne počas celého roku, pre potreby EÚ počas január – marec 2018 a pre potreby
UNFCCC apríl - november 2018. Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh
kontraktu, vo výročnej správe činnosti NLC za rok 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného
odpočtu v roku 2019 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001. Predbežné výsledky budú odovzdané
koordinátorovi NIS SHMÚ najneskôr do 31. októbra 2018. Konečné výsledky do 30. novembra 2018.
Národný lesohospodársky plán započítavania a určenie lesnej referenčnej úrovne podľa čl. 8 nového
nariadenia EÚ k LULUCF bude predložený na Európsku Komisiu do konca roka 2018.
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Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 38 791,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 12 (priame náklady):
P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

450

0

450

2

Spotreba materiálu

450

0

450

3

Služby (r. 4 a 5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 341

0

38 341

24 919

0

24 919

8 722

0

8 722

4 700

0

4 700

400

0

400

4 000

0

4 000

300

0

300

0

0

0

4
5
6
7

- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 +
r. 13)

8

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

9

Ostatné priame náklady (r. 10 až 12)

a

10

- Cestovné tuzemské

11

- Cestovné zahraničné

12

- Ostatné priame náklady

13

sociálne

poistenie

Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)

14

- Spotreba materiálu

0

0

0

15

- Spotreba energie

0

0

0

16

0

0

0

17

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

0

0

0

18

- Odpisy

0

0

0

19

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

38 791

0

38 791

20

Celkové náklady (r. 01 + 06 )

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

Príloha č. 2 k Dodatku č. 4 ku kontraktu č.406/2017-710/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č. 20):
Digitálne ortofotomozaiky – stredná časť SR
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ján Bakoš

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Peter Hudec, PhD.

Legislatívny rámec:
Napĺňanie povinností plynúcich z uzatvorenej Dohody medzi MPRV SR a Úradom geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky o spolupráci pri výkone verejných úloh v oblasti
priestorových údajov a tvorby národnej infraštruktúry pre priestorové informácie č. 107/2017 220/MPRV SR.
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.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Podklady pre letecké meračské snímkovanie a/alebo laserové skenovanie za účelom spracovania
2
digitálnych ortofotomozaiok v klade ŠMO 5 v rozsahu 17 014 km s minimálnym rozlíšením 0,25 m
2
strednej časti územia SR. Digitálne ortofotomozaiky v klade ŠMO 5 v rozsahu 5 681 km
s minimálnym rozlíšením 0,25 m strednej časti územia SR z leteckého snímania územia vykonaného
vo vegetačnom období v roku 2018.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):

-


-

-

Vypracovanie podkladov pre letecké meračské snímkovanie a/alebo laserové skenovanie
(ďalej len „letecké snímanie územia“):
návrh rozdelenia vymedzeného územia na jednotlivé bloky za účelom efektívneho
zabezpečenia leteckého snímania územia,
vyhotovenie plánov leteckého snímania územia v súlade s technickými požiadavkami na
letecké meračské snímky (LMS) a/alebo LIDAR-ové dáta,
vyhotovenie podkladov pre povolenia na letecké snímanie územia na MO SR podľa § 64
zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
T: 15. 04. 2018
Zabezpečenie leteckého snímania územia
letecké snímanie územia sa vykoná iba za priaznivých poveternostných podmienok a pri
dodržaní určených technických podmienok, vrátane pozdĺžneho prekrytu 60% medzi
jednotlivými LMS v rade a priečneho prekrytu 30% medzi snímkovými radami. Každá
lokalita musí byť stereoskopicky pokrytá,
zabezpečenie posúdenia všetkých nadobudnutých údajov leteckého snímania územia
a určenie stupňa ich utajenia zodpovednou osobou Ministerstva obrany Slovenskej
republiky v zmysle zákona č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
T: 01.04.2018 - 30. 09. 2018



Zhustenie bodového poľa – zameranie vlícovacích bodov pre analytickú aerotrianguláciu LMS
a georeferencovanie mračna bodov z leteckého skenera.
T: 30. 10. 2018



Tvorba fotogrametrických projektov

T: 30. 10. 2018
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Spracovanie ortofotomozaiok:
založenie projektu pre ortorektifikáciu,
ortorektifikácia LMS,
úprava jasu a kontrastu rektifikovaných LMS,
farebné vyrovnanie blokov ortofotomozaiok,
tvorba a úprava spojovacích línií pre mozaikovanie,
mozaikovanie LMS do mapových listov v klade ŠMO 5,
kontrola vytvorených ortofotomozaiok v klade mapových listov,
úprava formátu, obrazových pyramíd a obrazových dlaždíc vytvorených ortofotomozaiok
v klade mapových listov pre optimálne použitie v geografických informačných systémoch,
katalogizácia ortofotomozaiok.
T: 31. 12. 2018
-

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Realizácia úlohy je súčasťou procesu koordinácie a spojenia aktivít jednotlivých zainteresovaných
rezortov (MPRV SR a ÚGKK SR) formou medzirezortnej horizontálnej spolupráce s cieľom
efektívneho výkonu verejnej moci. Výsledkom je spracovanie získaných údajov leteckého meračského
snímkovania vlastnými kapacitami prostredníctvom svojich rezortných organizácií do výsledných
ortofoto produktov. Tieto produkty budú poskytované ostatným organizáciám verejnej správy v zmysle
zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, čím sa vytvorí priestor na
ich opakované využívanie a odstráni sa duplicitné zabezpečovanie tých istých údajov v rámci verejnej
správy.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR,
 Orgány štátnej správy LH.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09004 „Pôdohospodársky
informačný systém“, prvok 0900401 „Informatizácia MP SR“.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Informatizácia MP 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 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2019 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
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Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 130 000,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 20 (priame náklady):
P.č.

Kalkulačná položka

Štátny rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

6 000

0

6 000

2

Spotreba materiálu

1 000

0

1 000

3

Služby (r. 4 až 6)

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

0

124 000

0

124 000

88 406

0

88 406

30 942

0

30 942

4 652

0

4 652

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7
8
9
10

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r.
10 + r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

11

- Cestovné tuzemské

1 000

0

1 000

12

- Cestovné zahraničné

1 000

0

1 000

13

- Ostatné priame náklady

2 652

0

2 652

0

0

0

14

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

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

20

- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP
- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

130 000

0

130 000

19

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Služobný úrad - Útvar informačných a komunikačných technológií MPRV SR

Príloha č. 2 k Dodatku č. 4 ku kontraktu č.406/2017-710/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh

Názov úlohy (č. 23):
Vytvorenie registra združení účastníkov pozemkových úprav v rámci informačného systému lesného
hospodárstva (IS LH) a poskytovanie informácií z IS LH.
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ján Poláčik

Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Andrej Vašek
Legislatívny rámec:
§ 45 ods.1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
§ 2, § 4 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 4 ods.4, § 23, § 24 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov.
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.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Doplnenie registra združení účastníkov pozemkových úprav do IS LH z dôvodu zákonnej povinnosti
integrácie údajov z registrov združení účastníkov pozemkových úprav do registra právnických osôb
(RPO) podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výsledkom bude funkčná časť webovej aplikácie LGIS na vedenie registra združení účastníkov
pozemkových úprav a jeho prepojenie na testovacie prostredie RPO ŠÚ. Po získaní prístupu do
produkčného prostredia RPO bude možné okamžité nasadenie do prevádzky OÚ.

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
1. Vytvorenie registra
2. Vytvorenie prepojenia
3. Testovanie
4. Import údajov z existujúcej databázy registrov združení účastníkov pozemkových úprav
T: 31.12.2018
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Bude vytvorená centrálna databáza združení účastníkov pozemkových úprav ako integrálna súčasť
ISLH. Do LGISu bude naprogramované automatizované vygenerovanie IČO a automatizovaný zápis
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združenia do RPO vedenom Štatistickým úradom SR. Existujúce združenia budú hromadne zapísané
do RPO.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR
 Štátna správa na úseku pozemkových úprav
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Program 0EK „Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu“, podprogram 0EK0K
„Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – z kapitoly MPRV SR“, prvok 0EK0K02
„Špecializované systémy“
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Špecializované systémy (0EK0K02)
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolnom dni plnenia úlohy kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2019 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 2 946,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 23 (priame náklady):

P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

0

0

0

2

Spotreba materiálu

0

0

0

3

Služby (r. 4 a 5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 946

0

2 946

2 135

0

2 135

747

0

747

64

0

64

4
5
6
7

- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 +
r. 13)

8

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

9

Ostatné priame náklady (r. 10 až 12)

a

sociálne

poistenie

10

- Cestovné tuzemské

0

0

0

11

- Cestovné zahraničné

0

0

0

12

- Ostatné priame náklady

64

0

64

0

0

0

13

Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)

14

- Spotreba materiálu

0

0

0

15

- Spotreba energie

0

0

0

16

0

0

0

17

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

0

0

0

18

- Odpisy

0

0

0

19

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

2 946

0

2 946
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Celkové náklady (r. 01 + 06 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia legislatívy
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č. 24):
Digitálne ortofotomozaiky – západná časť SR
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ján Bakoš

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Peter Hudec, PhD.

Zdôvodnenie zadania úlohy:
Na základe žiadosti sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb vyplývajúcej zo záverov rokovania
pracovnej skupiny na koordináciu Informačného systému geopriestorového formulára žiadosť o pomoc
(IS GSAA) č. 12189/2018.
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.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Podklady pre letecké meračské snímkovanie za účelom spracovania digitálnych ortofotomozaiok
2
v klade ŠMO 5 v rozsahu 1 593 km západnej časti územia SR (lokality Sládečkovce-Močenok,
Stupava, Bratislava a Nové Mesto nad Váhom) s minimálnym rozlíšením 0,25 m.
2
Digitálne ortofotomozaiky v klade ŠMO 5 v rozsahu 1 593 km s minimálnym rozlíšením 0,25 m
západnej časti územia SR z leteckého snímania územia vykonaného vo vegetačnom období v roku
2018.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
Vypracovanie podkladov pre letecké meračské snímkovanie:
vyhotovenie plánov leteckého meračského snímkovania v súlade s technickými
požiadavkami na letecké meračské snímky (LMS),
- vyhotovenie podkladov pre povolenia na letecké meračské snímkovanie na MO SR podľa
§ 64 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
T: 31. 05. 2018
 Zabezpečenie leteckého meračského snímkovania územia:
- letecké meračské snímkovanie sa vykoná iba za priaznivých poveternostných podmienok
a pri dodržaní určených technických podmienok, vrátane pozdĺžneho prekrytu 60% medzi
jednotlivými LMS v rade a priečneho prekrytu 30% medzi snímkovými radami. Každá lokalita
musí byť stereoskopicky pokrytá,
- zabezpečenie posúdenia všetkých nadobudnutých údajov leteckého meračského
snímkovania snímania územia a určenie stupňa ich utajenia zodpovednou osobou
Ministerstva obrany Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 215/2004 o ochrane
utajovaných skutočností a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
T: 01.04.2018 - 30. 09. 2018


-

Tvorba fotogrametrických projektov.



-

Spracovanie ortofotomozaiok:
založenie projektu pre ortorektifikáciu,
ortorektifikácia LMS,
úprava jasu a kontrastu rektifikovaných LMS,
farebné vyrovnanie blokov ortofotomozaiok,

T: 30. 10. 2018
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-

tvorba a úprava spojovacích línií pre mozaikovanie,
mozaikovanie LMS do mapových listov v klade ŠMO 5,
kontrola vytvorených ortofotomozaiok v klade mapových listov,
úprava formátu, obrazových pyramíd a obrazových dlaždíc vytvorených ortofotomozaiok
v klade mapových listov pre optimálne použitie v geografických informačných systémoch,
katalogizácia ortofotomozaiok.
T: 31. 12. 2018

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Zabezpečenie aktualizácie ortofotomozaiky západnej časti územia SR vyhotovenej v roku 2017
za účelom získania aktuálnych údajov na lokalitách s prebiehajúcou intenzívnou výstavbou
infraštruktúry pre potreby aktualizácie LPIS-u.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR,
 NPPC-VÚPOP,
 PPA,
 Orgány štátnej správy LH.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MP SR).
Program 0EK „Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu“, podprogram 0EK0K
„Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR“, prvok 0EK0K07 „Geografické informačné systémy“ vo výške finančných
prostriedkov 106 763 eur.
Z dôvodu nevyhnutnosti realizácie tejto úlohy vo vegetačnom období bola úloha financovaná
z vlastných zdrojov Národného lesníckeho centra. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu slúžia
na refundáciu už vynaložených nákladov Národného lesníckeho centra.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Geografické informačné systémy (0EK0K07)
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 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2019 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 106 763,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 24 (priame náklady):
P.č.

Kalkulačná položka

1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7
8
9
10

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r.
10 + r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

11

- Cestovné tuzemské

12

- Cestovné zahraničné

13

- Ostatné priame náklady

14

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

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

Štátny rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

67 026

0

67 026

100

0

100

66 926

0

66 926

66 926

0

66 926

0

0

0

0

0

0

39 737

0

39 737

28 722

0

28 722

10 053

0

10 053

962

0

962

100

0

100

0

0

0

862

0

862

0

0

0

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

20

- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP
- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

106 763

0

106 763

19

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Služobný úrad - Útvar informačných a komunikačných technológií MPRV SR
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č. 25):
Inštitucionálne financovanie NLC
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Michal Hušťák

Legislatívny rámec:
 Zriaďovacia listina NLC č.6481/2005-250 zo dňa 22.11.2005
 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o rozpočtových pravidlách);
 Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok schvaľovaný Národnou radou SR;
 Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
 Schválený plán úloh MPRV SR pre rok 2018, uznesenia vedenia MPRV SR a sekcie LHSD MPRV SR
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebnými technickými a personálnymi kapacitami.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výstupom úlohy budú správy, odborné publikácie, realizačné výstupy, konferencie a odborné
semináre z riešených odborných úloh .
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
1.1.2018 – 31.12.2018
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Národné lesnícke centrum zabezpečuje úlohy rezortu v oblastiach vzdelávania a práce s verejnosťou,
verejného obstarávania programov starostlivosti o lesy, odbornej pomoci, správy a poskytovania
lesníckych dát a informácií, prípravy podkladov pre programy starostlivosti o lesy a tematické štátne
mapové dielo s témou lesného hospodárstva. Vzhľadom na to, že NLC pozostáva z 4 ústavov, je
nevyhnuté zabezpečovať manažment ekonomickej a hospodárskej činnosti NLC ako aj všetky
podporné činností a správu budov.
Cieľom úlohy je :
 Vykonávať poradenskú činnosť v oblasti ekonomického a finančného riadenia súvisiacich s
domácimi a medzinárodnými projektmi a grantmi, ako aj projektov v rámci štrukturálnych fondov
EÚ.
 Zabezpečiť vedenie účtovnej a daňovej agendy NLC v zmysle platných právnych predpisov
 Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti personálneho, právneho, kontrolného riadenia NLC.
 Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti BOZP a OPP.
 Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti hospodárskej správy budov NLC a správy majetku štátu
 Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti verejného obstarávania
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Zabezpečenie prevádzky centrálneho informačného systému a informačných systémov na
pracoviskách NLC
Zabezpečenie prevádzky budovy T.G. Masaryka 22 a budovy Sokolská 2 Zvolen

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia lesného hospodárstva a spracovania
dreva
 Orgány štátnej správy LH
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.
 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“: 574 062,- EUR
 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“: 360 031,- EUR
 0900102 „Vzdelávanie“: 5 371,- EUR
 0900401 „Informatizácia MP SR“: 43 937,- EUR
 0900501 „Štatistické zisťovanie“: 9 877,- EUR
 0900106 „Propagácia rezortu“: 14 998,- EUR
 0EK0K07 „Geografické informačné systémy“: 7 967,- EUR
 0EK0K02 „Špecializované systémy“: 1 031,- EUR
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 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2019 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
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Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 1 017 274,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 25 (nepriame náklady):
P.č.

Kalkulačná položka

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinanco vanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

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

0

0

0

2

Spotreba materiálu

0

0

0

3

Služby (r. 4 až 6)

0

0

0

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

0

0

0

1 017 274

0

1 017 274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
7
8
9
10

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 +
r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

11

- Cestovné tuzemské

0

0

0

12

- Cestovné zahraničné

0

0

0

13

- Ostatné priame náklady

0

0

0

1 017 274

0

1 017 274

14

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

15

- Spotreba materiálu

40 000

0

40 000

16

- Spotreba energie

90 000

0

90 000

17

- Všeobecné služby

65 000

0

65 000

18

490 000

0

490 000

171 500

0

171 500

20

- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP
- Odpisy

60 000

0

60 000

21

- Ostatné nepriame náklady

100 774

0

100 774

1 017 274

0

1 017 274

19

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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

