Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 533/2015 – 710/MPRV SR zo dňa 16. 12. 2015
uzatvorený medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Národným lesníckym centrom
Účastníci kontraktu
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IBAN:
Pracovník poverený
k rokovaniu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „MPRV SR“)
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. – minister
Štátna pokladnica Bratislava
7000081105/8180
00156621
SK66 8180 0000 0070 0008 1105
Ing. Ctibor Határ – generálny riaditeľ sekcie
lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR
a

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

Národné lesnícke centrum
(ďalej len „NLC“)
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Ing. Ľuboš Németh – generálny riaditeľ
Štátna pokladnica Bratislava
7000341333/8180
42001315
SK18 8180 0000 0070 0033 0968
Ing. Ľuboš Németh – generálny riaditeľ NLC

Podľa čl. VIII. bodu 7 kontraktu č. 533/2015-710/MPRV SR zo dňa 16. 12. 2015 (ďalej len
„kontrakt“) účastníci kontraktu uzatvárajú dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa
kontrakt mení takto:

Článok I.
Predmet dodatku
1. Dodatkom sa mení celkový objem peňažných prostriedkov kontraktu a zvyšuje sa o
sumu 700 000,- EUR. Nová celková hodnota kontraktu predstavuje sumu 3 051 879,EUR.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Článok II.
Osobitné ustanovenia
Ruší sa čl. III. bod 2 kontraktu a nahrádza sa novým znením, ktorý znie: „2. Celková
hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške 3 051 879,EUR.“
Príloha č. 1 ku kontraktu s názvom: „Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC
financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok
2016“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 pod názvom: „Zoznam úloh pre kontrakt
medzi MPRV SR a NLC financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtu
kapitoly MPRV SR na rok 2016.“
Úlohy č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sa označujú ako úlohy č. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17.
Príloha č. 2 ku kontraktu „Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh“ sa rozširuje o novú
úlohu č. 5 s názvom: „Financovanie vyhotovenia PSL“.
Úloha č. 8 v príloha č. 2 ku kontraktu s názvom: „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“ sa ruší a nahrádza novou úlohou č.
9: „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“.
Úloha č. 14 v prílohe č. 2 ku kontraktu s názvom: „Participácia na budovaní
metainformačného systému rezortu“ sa ruší a nahrádza novou úlohou č. 15: „Participácia
na budovaní metainformačného systému rezortu“.

1.
2.

3.
4.
5.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
Dodatok sa vyhotovuje v 5 exemplároch, z ktorých MPRV SR dostane 3 exempláre
a NLC dostane 2 exempláre.
Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zúčastnených strán, účinnosť
nadobúda nasledujúci deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom
vlády Slovenskej republiky a tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu.
Účastníci dodatku výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v jeho plnom rozsahu
v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky.
Účastníci dodatku súhlasne konštatujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na
znak súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne podpísali.
Ostatné ustanovenia kontraktu, ktoré nie sú týmto dodatkom upravené, ostávajú platné
a nezmenené.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
minister

Ing. Ľuboš Németh
generálny riaditeľ
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Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC financovaných z prostriedkov
štátneho rozpočtu z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2016
Číslo
úlohy

Názov úlohy

Úloha vyplývajúca z:

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinan
covanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

Ústav
NLC

63 000

0

63 000

UHUL

175 000

0

175 000

UHUL

255 000

0

255 000

ULZI

200 000

0

200 000

ULZI

693 000

0

693 000

700 000

1 489 642

2 189 642

700 000

1 489 642

2 189 642

Nový model vedy a výskumu v
rezorte Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR

155 250

0

155 250

LVU

§ 55 ods. 1 písm. b) z. č. 326/2005
Z .z. o lesoch, nový model
financovania vedy v rezorte
(uznesenie z vedenia MPRV SR),
schválený projekt výskumu

155 250

11 916

167 166

LVU

Rozvoj hospodárskej úpravy lesa
(08V0202)

1.

Rozvoj hospodárskej úpravy lesov,
tvorba metód a postupov jej
vykonávania

2.

Komplexné zisťovanie stavu lesa
v územnej pôsobnosti orgánu
štátnej správy lesného
hospodárstva v riadiacej
pôsobnosti MPRV SR

3.

Vývoj, rozvoj a správa
informačného systému lesného
hospodárstva (IS LH)
a poskytovanie informácií z IS LH

4.

Tvorba a spravovanie tematického
štátneho mapového diela
s tematickým obsahom lesného
hospodárstva

§ 55 ods. 1 písm. d) a z § 38 ods. 2
písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MP SR č.
453/2006 Z. z. o HÚL a ochrane
lesa.
§ 38 ods. 2 písm. b) a § 46 z. č.
326/2005 Z.z. o lesoch v znení
neskorších predpisov, § 31 a 32
vyhl. 453/2006 Z.z. o HÚL
a ochrane lesa
§ 38 ods. 2 písm. e) a § 45 z. č.
326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov, v zmysle §
3 ods. 1 písm. f) z. č. 275/2006 Z.
z., § 38 ods. 2 písm. c) a f), § 40
ods. 7 a § 45 ods. 4 z. č. 326/2005
Z. z., § 3 ods. 2 písm. e) z. č.
275/2006 Z. z.
§ 38 ods. 2 písm. f) a § 55 ods. 1
písm. g) z. č. 326/2005 Z. z.
o lesoch
v znení
neskorších
predpisov, § 4 ods. 7 z. č.
215/1995 Z. z. v znení zákona č.
423/2003 Z. z.

Spolu za prvok:
Vyhotovenie Programov
starostlivosti o lesy (PSL)
(08V0203)

5.

Financovanie vyhotovenia PSL

§ 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.

Spolu za prvok:
Výskum na podporu trvalo
udržateľného lesného
hospodárstva
(08V0301)

6.

7.

Výskum efektívneho využívania
environmentálneho, ekonomického
a sociálneho potenciálu lesov na
Slovensku II (EPOL II) –
inštitucionálne financovanie
Výskum efektívneho využívania
environmentálneho, ekonomického
a sociálneho potenciálu lesov na
Slovensku II (EPOL II)

1

UHUL
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a vývoja na roky 2013-2015
komisiou dňa 03.09.2012.
Spolu za prvok:
Odborná pomoc pre udržateľné
lesné hospodárstvo
(08V0302)

8.

Medzinárodné spolupráca a úlohy
vyplývajúce z členstva
v medzinárodných organizáciách

Poverenia na zastupovania
Slovenska v UNFF, EU, FAO, UN
ECE, EFI, IUFRO, ako aj aktivity
typu COST, CONFOREST,
INNOFOR, EUROSTAT a ďalšie.

9.

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

Schváleného plánu úloh MPRV
SR pre rok 2015, uznesenia
vedenia MPRV SR a sekcie LHSD
MPRV SR.

10.

Monitoring lesov – Čiastkový
monitorovací systém Lesy

11.

Lesnícka ochranárska služba

12.

Kontrola lesného reprodukčného
materiálu

13.

Lesná pedagogika a podpora práce
s verejnosťou

§ 55, ods. 1, písm. j zákona č.
326/2005 Z.z. o lesoch v znení
neskorších predpisov, z Uznesenia
vlády SR č. 449/1992, č. 620/1993
a č. 7/2000 a ďalších rezortných
dokumentov, súvisiacich s ČMS
Lesy, z Konvencie o diaľkovom
cezhraničnom znečistení ovzdušia,
a ďalšie.
§ 29 zákona č. 326/2005 Z. z. o
lesoch v znení neskorších
predpisov, § 5 zákona č. 405/2011
Z. z. o rastlinolekárskej
starostlivosti, spoločné
usmernenie MP SR a MŽP SR na
realizáciu opatrení podľa § 28 ods.
3 zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom
reprodukčnom materiáli v znení
neskorších predpisov a vyhláška
č. 501/2010 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti
o produkcii lesného
reprodukčného materiálu a jeho
uvádzaní na trh v znení neskorších
predpisov.
Koncepcia lesnej pedagogiky ako
súčasť environmentálnej výchovy
na Slovensku, schválená MPRV
SR č.2824/2011-710.

Spolu za prvok:
Spolu za 08V:
Vzdelávanie – NLC (0900102)
14.

15.

Zabezpečenie skúšok odbornej
spôsobilosti v lesnom
hospodárstve
Spolu za prvok:
Informatizácia MPRV SR
(0900401)
Participácia na budovaní
metainformačného systému rezortu

§ 47 a § 42 zákona č. 326/2005 Z.
z., zákona č. 138/2010 Z. z. a
vykonávacích predpisov k týmto
zákonom.

Zákon č. 3/2010 Z. z. o Národnej
infraštruktúre pre priestorové

2

310 500

11 916

322 416

17 000

0

17 000

LVU

315 956

0

315 956

LVU
UHUL
ULZI
ULPV

63 000

0

63 000

LVU

70 000

0

70 000

LVU

63 000

0

63 000

LVU

34 000

0

34 000

ULPV

562 956
2 266 456

0
1 051 558

3 318 014

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

42 423

0

42 423

562 956

ULPV

ULZI
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informácie
Spolu za prvok:
Štatistické zisťovanie (0900501)
16.

Správa informačného systému
rezortnej štatistiky

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej
štatistike v znení neskorších
predpisov.

Spolu za prvok:
Spolu za 0900:
Špeciálna úloha

17.

Inštitucionálne financovanie

Zriaďovacia listina NLC
č.6481/2005-250 zo dňa
22.11.2005
Zákon č. 172/2005 Z. z. o
organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja
Zákon č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
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;
Nový model vedy a výskumu v
rezorte Ministerstva
pôdohospodárstva SR.
Schválený plán úloh MPRV SR
pre rok 2016, uznesenia vedenia
MPRV SR a sekcie LHSD MPRV
SR

Spolu Národné lesnícke centrum
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42 423

0

42 423

23 000

0

23 000

23 000

0

23 000

75 423

0

75 423

710 000

0

710 000

3 051 879

1 051 558

4 553 437

ULZI

LVU
UHUL
ULZI
ULPV
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 5:
Financovanie vyhotovenia PSL
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ľuboš Žabka

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jozef Dóczy, PhD.

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:
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, z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
- zabezpečenie dokončenia PSL s platnosťou 2016-2025 na 48 lesných celkoch (LC) na
výmere 176 340 ha a odovzdanie schválených PSL obhospodarovateľom lesa
- zabezpečenie rozpracovania PSL s platnosťou 2017-2026 na 36 LC (200 242 ha) a
zabezpečenie odovzdania návrhu PSL príslušným orgánom štátnej správy.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
- zabezpečenie dokončenia PSL z platnosťou 2016-2025 a odovzdanie schválených PSL
obhospodarovateľom lesa
T: do 31. 12. 2016
-

zabezpečenie vyhotovenia návrhu PSL z platnosťou 2017-2026 na 36 LC (200 242
ha) a zabezpečenie odovzdania návrhu PSL príslušným orgánom štátnej správy
- T: do 15. 12. 2016

-

zabezpečenie úhrady nákladov na vyhotovenie povinných súčastí PSL, pre
vyhotovovateľov PSL
T: priebežne

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy ako nástroja štátu, vlastníka, správcu
a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné hospodárenia v lesoch.
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Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
- Obhospodarovatelia lesov
- Orgány štátnej správy lesného hospodárstva
- Správca IS LH a TŠMD s obsahom LH
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Pre PSL s platnosťou 2016-2025 bude úloha financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu
(kontrakt medzi MPRV SR a NLC).
Pre PSL s platnosťou 2017-2026 bude úloha financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu
(kontrakt medzi MPRV SR a NLC) – kategória hospodárskych lesov klasifikovaná ako
funkčný typ produkčný a ostatné lesné pozemky mimo porastovej plochy a z prostriedkov
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (Program rozvoja vidieka,
podopatrenie 8.5, činnosť 4) – kategória ochranných lesov, lesov osobitného určenia
a hospodárskych lesov s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú klasifikované ako funkčný
typ produkčný.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
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“.
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 2016 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2017 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 2 189 642,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 5 (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
21
22

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 až 6)
- Všeobecné služby
- Výskum a vývoj
- 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)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až
21)
- Spotreba materiálu
- Spotreba energie
- Všeobecné služby
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Štátny Spolufinan Finančné
rozpočet
covanie prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
700 000 1 489 642
2 189 642
0
0
0
700 000 1 489 642
2 189 642
0
0
0
0
0
0
700 000 1 489 642
2 189 642
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
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
700 000

0
0
1 489 642

0
0
2 189 642

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.9):
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:

Ing. Ľuboš Németh

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jozef Dóczy, PhD.

Legislatívny rámec:
Schválený plán úloh MPRV SR pre rok 2016, 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. 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):
Zabezpečenie koncepčných prác pre MPRV SR, ktoré budú zadávané samostatnými
protokolmi o zadaní čiastkových úloh v roku 2016.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
1.1.2016 – 31.12.2016
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 a ostatné subjekty vyšpecifikované v čiastkových protokoloch.
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 rozpočtovej
kapitoly MPRV SR, program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03
1
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„Výskum a odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná
pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Rozpočtový prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, funkčná
klasifikácia 0482.
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 2016 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2017 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 315 956,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 9 (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
21
22

Štátny Spolufinan Finančné
rozpočet
covanie prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
18
511
0
18 511
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
9 255
0
9 255
Spotreba materiálu
9 256
0
9 256
Služby (r. 4 až 6)
9 256
0
9 256
- Všeobecné služby
0
0
0
- Výskum a vývoj
0
0
0
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + 297 445
0
297 445
r. 10 + r. 14)
210 094
0
210 094
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
73 468
0
73 468
a príspevok NÚP
13 883
0
13 883
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)
4 628
0
4 628
- Cestovné tuzemské
0
0
0
- Cestovné zahraničné
9 255
0
9 255
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až
0
0
0
21)
0
0
0
- Spotreba materiálu
0
0
0
- Spotreba energie
0
0
0
- Všeobecné služby
0
0
0
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie
0
0
0
vrát. prísp. NÚP
0
0
0
- Odpisy
0
0
0
- Ostatné nepriame náklady
315 956
0
315 956
Celkové náklady (r. 01 + 07 )
Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Kalkulačná položka
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy (č.15):
Participácia na budovaní metainformačného systému rezortu
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky
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):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. 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“) 2017,
b) Spracovaná vrstva vodných tokov a vodných plôch v rozsahu aktualizácie na
území PSL s RZP 2017.
 Aktuálne a relevantné 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 ortofotomozaiok z leteckých snímok použitých pri obnove PSL resp.
lesných hospodárskych plánov pre RZP 2017,
b) Vrstva WMTS ortofotomozaiok z leteckých snímok použitých pri obnove PSL
resp. lesných hospodárskych plánov pre RZP 2017.
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 Analýza, návrh a rozpracovanie riešenia pre automatický export údajov
fotogrametrického snímkovania a leteckého laserového skenovania pre potreby
MPRV SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
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
2017,
 oprava topológie.
 Rozsah: územie obnovy PSL RZP 2017.
T:
31.12.2016
b)

Vrstva vodných tokov a vodných plôch
 editácia polohy na podklade ortofotomozaiok 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 2017,
• editácia polohy, oprava topológie, čiastočné naplnenie atribútov v rozsahu
územia obnovy PSL s RZP 2017.
T: 31.12.2016

Aktualizácia 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: priebežne
 Zabezpečenie úloh v súlade s Analyticko – koncepčnou štúdiou INSPIRE pre
naplnenie povinností INSPIRE v rezorte MPRV SR.
T: 31.12.2016


Zabezpečenie činnosti zástupcov NLC v rámci Expertnej skupiny národnej
infraštruktúry pre priestorové informácie.
T: 31.12.2016



Vytvorenie špecifických vrstiev a ich publikovanie pre mapový portál Jednotného
prístupového bodu INSPIRE:
a) Vrstvy ortofotomozaiok z leteckých snímok použitých pri obnove PSL resp.
lesných hospodárskych plánov pre RZP 2017,
T: 31.06.2016
b) Vrstvy WMTS ortofotomozaiok z leteckých snímok použitých pri obnove PSL
resp. lesných hospodárskych plánov pre RZP 2017.
T: 31.12.2016
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 Analýza, návrh a rozpracovanie riešenia pre automatický export údajov
fotogrametrického snímkovania a leteckého laserového skenovania pre potreby MPRV
SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
T: 31.12.2016
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
a) 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.
b) Aktualizácia metaúdajových záznamov o geopriestorových údajoch 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.
c) 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:
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).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
0900401 Informatizácia MPRV SR
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 2016 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku
2017 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR):
42 423,-
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 15 (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
21
22

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 až 6)
- Všeobecné služby
- Výskum a vývoj
- 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)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až
21)
- Spotreba materiálu
- Spotreba energie
- Všeobecné služby
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Štátny Spolufinan Finančné
rozpočet co - vanie prostriedky
(EUR)
(EUR)
spolu (EUR)
18 052
0
18 052
0
0
18 052
0
18 052
18 052
0
18 052
0
0
0
0
0
0
24 371

0

24 371

17 595

0

17 595

6 158

0

6 158

618
90
0
528

0
0
0
0

618
90
0
528

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
42 423

0
0
0

0
0
42 423

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