CRZ: ÚGKK SR č. 31/2015/OKI

DODATOK č.1

ku
KONTRAKTU
na rok 2015

o poskytovaní prác a služieb
uzavretý medzi Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
a
Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave

Preambula
V súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18.12.2002 sa uzatvára Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2015 medzi ústredným orgánom štátnej správy - Úradom geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky a jej podriadenou príspevkovou organizáciou - Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave.
Predmetný Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2015 nie je zmluvou v zmysle právneho
úkonu, ale plánovacím aktom vymedzujúcim finančné a organizačné vzťahy medzi účastníkmi
kontraktu.

Čl. I.
Účastníci Dodatku č. 1 ku Kontraktu na rok 2015
1. ZADÁVATEĽ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
2. RIEŠITEĽ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
(ďalej len „zadávateľ“, alebo ÚGKK SR)
Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212
Ing. Mária Frindrichová, predseda úradu
Štátna pokladnica – banka
7000063046 / 8180
00 166 260
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
(ďalej len „riešiteľ“, alebo VÚGK)
Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava
Ing. Andrej Vašek, riaditeľ
Štátna pokladnica – banka
7000437810 / 8180 Bežný účet neúročený
00 166 251
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Čl. II.
Trvanie
Dodatku č. 1 ku Kontraktu na rok 2015
Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2015 sa uzatvára na obdobie od 15. júla 2015 do 31. decembra 2015.

Čl. III.
Platobný rámec
Dodatku č. 1 ku Kontraktu na rok 2015
Dodatkom č. 1 ku Kontraktu na rok 2015 sa nemení platobný rámec Kontraktu na rok 2015.
Hodnota kontrahovaných prác pre zabezpečenie Predmetu činnosti v roku 2015 uvedeného
v čl. IV Kontraktu na rok 2015 (ďalej len „kontrakt“) a dodatku č. 1 ku Kontraktu na rok 2015
(ďalej „dodatok č. 1“).
stanovená suma:

420.000,00 EUR

z toho: na bežné výdavky:
na kapitálové výdavky:

420.000,00 EUR
0,00 EUR

Platobný rámec a hodnota kontrahovaných prác pre zabezpečenie Predmetu činnosti uvedeného v čl. IV kontraktu a dodatku č. 1 bol stanovený na objem finančných prostriedkov určených
na splnenie úloh a bol stanovený v súlade s týmito predpismi:
- zákon č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2015,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- pokyn ÚGKK SR č. GK-824/2002 na zadávanie, sledovanie, preberanie a realizáciu výsledkov riešenia úloh vedecko-technického rozvoja,
- pokyn ÚGKK SR č. P-3949/2009 na prípravu a uzatváranie a realizáciu kontraktov a plánov
vecných úloh a ďalších úloh rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie rezortu
geodézie, kartografie a katastra.

Čl. IV.
Predmet činnosti
Dodatkom č. 1 sa upravuje a upresňuje Čl. IV. kontraktu a to predmet činnosti v oblasti jednotlivých prioritných služieb pre Zadávateľa ÚGKK SR v rámci Hlavnej činnosti v kategórii A
(úlohy finančne zabezpečené 100 % z predmetného Kontraktu).
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Dodatkom č. 1 ku Kontraktu na rok 2015 sa nemení celkový plánovaný priemerný stav 25,0
zamestnancov (19,0 výskumno-vývojových zamestnancov a 6,0 režijných zamestnancov).
Poznámka:
čh. = čisté hodiny = ročná pracovná kapacita výskumno-vývojových zamestnancov (bez zamestnancov
réžie)

Dodatkom č. 1 sa stanovuje tím riešiteľov za VÚGK v rozpise jednotlivých úloh výskumu
VÚGK podľa kontraktu čl. IV. bod A.1 na rok 2015 nasledovne:
Riešiteľ za Gestor za ÚGKK Kapacita Ø ZamestnanVÚGK
SR
(v čh)
cov výskumu
Riešiteľské kapacity vychádzajú z čistého ročného fondu pracovnej doby čFPD v čistých hodinách (čh), t.j. bez
vplyvu réžie.
Úlohy výskumu v rámci Hlavnej činnosti pre ÚGKK SR podľa KonA
29 722 17,20 90,5 %
traktu na rok 2015 (financované 100 % zo ŠR)
VÚ

101
102

Úloha výskumu (VÚ)

Riešenie vybraných úloh pre
projekt Elektronické služby
katastra nehnuteľností (ESKN)
Viacúčelový kataster - podpora
prevádzky do nasadenia ESKN.

103

Optimalizácia existujúceho
programového vybavenia
W_KN a tvorba nového programového vybavenia podľa požiadaviek ÚGKK SR.

104

Prevádzka a podpora IT služieb
zabezpečovaných VÚGK.

105
106
107
108

Podporné činnosti pri budovaní
NIPI.
Činnosť rezortného koordinačného, školiaceho a testovacieho strediska.
Dopracovanie Obchodného
modulu II., integrácia
Ostatné úlohy.

Ing.
Müller

Ing.
Steinerová

Ing.
Vesteg

Ing.
Leitman
Ing.
Ondrejička
Ing. Tomková
Ing. Hanus
Ing. Katona
Ing. Leitman

Ing.
Karásek

Ing.
Ivanič,
PhD.
Ing.
Deák

13 000

7,52

39,6 %

1 700

0,98

5,2 %

6 800

3,94

20,7 %

Ing. Ing.
Tovarňák

2 200

1,27

6,7 %

Ing.
Leitmannová

3 500

2,03

10,7 %

800

0,46

2,4 %

500

0,29

1,5 %

1 222

0,71

3,7 %

Ing.
Zahn

Ing.
Kraľovanský

Ing.
Chanasová
Námestník
VÚGK

Ing.
Kraľovanský
Podpredseda
ÚGKK SR
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Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa príloha č. 1 kontrakt (Vecné zameranie jednotlivých
výskumných úloh VÚGK) nasledovne:

1. A.101 VÚ: „RIEŠENIE VYBRANÝCH ÚLOH PRE PROJEKT ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ (ESKN)“

Mení sa časť „Vecné plnenie“ tak, že pôvodné vecné plnenie sa nahrádza novým plnením.
Aktivity na A.101 VÚ budú priebežne upresňované podľa požiadaviek gestora v zmysle
Harmonogramu, dohodnutého medzi ÚGKK SR a zhotoviteľom projektu ESKN.
ESKN - Harmonogram
2. časť riešenia
revízia analýzy a návrhu riešenia - globálny návrh a architektúra
infraštruktúra a inštalácia
Školenia
1. časť riešenia - 15 elektronických služieb
Zmluvné míľniky
Predpoklady
Projektové míľniky
Implementácia
Aktualizácia návrhovej dokumentácie - pre 15 elektronických služieb
Dátový model
Migračné kontrolné reporty
Akceptačné kritériá
Testovacie scenáre (TC)
Aktivity
Pilot - implementácia CSKN (vývoj systému) - fáza č. 2 (IP2)
Pilot - testovanie CSKN a e-služieb - fáza č. 2 (TP2)
Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov) – časť 1
Rollout - nasadenie CSKN do produkcie – časť 1
V rámci úlohy A.101 VÚ sa mení aj zástupca riešiteľa. Novým zástupcom riešiteľa sa určuje
Ing. Martina Hatalová. Ostatné časti sa nemenia.

2. A.102 VÚ: „VIACÚČELOVÝ KATASTER – PODPORA PREVÁDZKY DO NASADENIA
ESKN“

Mení sa časť „Vecné plnenie“ tak, že sa dopĺňa nová čiastková úloha :
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6. Zabezpečenie riešenia pre správnu konverziu údajov SPI KN z prostredia DB Oracle –
VÚK do formátu DBF.
Ostatné časti sa nemenia.

3. A.103 VÚ: „OPTIMALIZÁCIA EXISTUJÚCEHO PROGRAMOVÉHO VYBAVENIA W_KN A
TVORBA NOVÉHO PROGRAMOVÉHO VYBAVENIA PODĽA POŽIADAVIEK ÚGKK SR“

Mení sa časť „Vecné plnenie“ takto:
V časti I.A) sa dopĺňajú úlohy:
e. Načítavanie XML súborov do ISKN pri zápisoch geometrických plánov a úprava funkcie „Geometrický plán“ aj pre parcely registra E,
f. Načítavanie VGI súborov do ISKN na zápis chránených území do SPI KN
a katastrálneho konania (KK) a hromadný zápis kódov druhu chránenej nehnuteľnosti,
g. Zobrazovanie platných plomb na LV (WISKN a aj na výpise z LV) v prípadoch, že na
daný objekt je zapísaných viacej plômb, ale zápisom jednej listiny sa objekt (nehnuteľnosť, vlastník) prepíše na iný LV , listina sa odplombuje, ale zostávajú platné ďalšie
plomby, ktoré sú vo WRKN vztiahnuté na LV pred zápisom tejto listiny,
h. Úprava štruktúry tabuľky právnych listín (PL) za účelom evidovania väzby iného údaja, poznámky, ťarchy, titulu nadobudnutia na nehnuteľnosti; a následná úprava aplikácie WISKN a tiež výpisu z LV,
i. Úprava UM za účelom možnosti evidovania rozsiahlych spoluvlastníckych podielov
(väčšie ako 14 miest),
j. Zjednotenie názvu účastníka právnych vzťahov ‚Slovenského pozemkového fondu‘
(SPF) použitých v tabuľkách vlastníkov „VL“ - automatizovaná úprava správcu SPF,
k. Úprava štruktúry tabuľky Vlastníci („VL“) vo WISKN v nadväznosti na list KO2604/2015-415:
a. Doplniť povinnú položku: Okres,
b. Doplniť nepovinnú položku: číslo bytu, časť obce
c. Vytvoriť samostatnú položku pre súpisné číslo a orientačné číslo
d. Doplniť nepovinnú položku: dodávacia pošta
l. Úprava výpisov z LV v aplikácii WISKN,
m. Úprava WTKN za účelom relevantných výsledkov pre štvrťročné správy OKI,
n. Aplikácia pre prehliadanie obsahu súborov zmenových záznamov archivovaných na
GKÚ.
V časti II. sa ruší čiastková úloha II.2. 1 „Spracovanie komparatívnej Sumarizácie údajov katastra nehnuteľností v starom systéme ISKN a v novom systéme ESKN“.
V časti III. sa ruší čiastková úloha III.4. „Tvorba aplikácie na hromadné generovanie originálov listov vlastníctva.
1

Pri reštarte projektu OPIS sa predpokladá vytvorenie požadovanej funkcionality v novom systéme
až v roku 2016.
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V časti III. sa zároveň dopĺňajú úlohy:
6. Štatistické zisťovanie plnenia úloh rezortu geodézia, kartografie a katastra za účelom
generovania zostáv z ISKN,
7. Zabezpečiť implementáciu navrhovaného e-Formulára výpisov z LV v aplikáciách
WISKN, CICA, VÚK, podľa požiadaviek ÚGKK SR,
8.Analýza chybného kódovania za účelom správneho zobrazenia znakov v ORACLE databáze (KAPOR, CSKN).
V rámci úlohy A.103 VÚ sa ruší aj zástupca riešiteľa Ing. Martina Hatalová.
Ostatné časti sa nemenia.

4. A.104 VÚ: „PREVÁDZKA A PODPORA IT SLUŽIEB ZABEZPEČOVANÝCH VÚGK“

Mení sa časť „Vecné plnenie“ takto:
Do časti 4 sa dopĺňa čiastková úloha:
4.i) Úprava aplikácie ELPO, jej DB a súborový systém tak, aby zabezpečovala spoľahlivé
archivovanie a manipuláciu so súbormi.
Dopĺňa sa nová úloha:
8. Centrálna archivácia a zálohovanie elektronických originálov LV vyhotovovaných
v zmysle článku V usmernenia ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_40/2013.
Ostatné časti sa nemenia.

5. A.105 VÚ: „PODPORNÉ ČINNOSTI NA PRI BUDOVANÍ NIPI“

Úloha sa nemení.

6. A.106 VÚ: „ČINNOSŤ REZORTNÉHO KOORDINAČNÉHO, ŠKOLIACEHO A TESTOVACIEHO STREDISKA“

Mení sa zodpovedný riešiteľ a jeho zástupca. Novým zodpovedným riešiteľom sa určuje Ing.
Ondrej Zahn. Novým zástupcom riešiteľa sa určuje Ing. Alena Liptáková.
Ostatné časti sa nemenia.
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7. A.107 VÚ: „DOPRACOVANIE OBCHODNÉHO MODULU II, INTEGRÁCIA“

Mení sa zodpovedný riešiteľ. Novým zodpovedným riešiteľom sa určuje Ing. Eva Chanasová.
Ostatné časti sa nemenia.

8. A.108 VÚ: „OSTATNÉ ÚLOHY“

Mení sa časť „Vecné plnenie“ takto :
Ruší sa čiastková úloha:
4. „Analýza zahraničných a domácich odborných publikácií týkajúcich sa problematiky
3D kataster.“
Dopĺňajú sa nové úlohy:
8. Príprava anglickej mutácie Geoportálu.
9. Podpora pri správe kvalifikovaných certifikátov v rámci služby PKI.
10. Podpora pri elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
11. Analýza a príprava zmenového súboru „súpis majetku cudzincov“ pre potreby Finančnej správy (AVI).
12. Plnenie vykonávacej dohody ÚGKK SR – MV SR v oblasti podpory katastrálnych systémov KO OÚ.
13. Analýza prípravy zmenových dávok katastrálneho operátu pre potreby integrujúcich
sa projektov.
Ostatné časti sa nemenia.

Čl. V.
Spôsob a termín vyhodnotenia Dodatku č. 1 ku Kontraktu na rok 2015
1. Záverečné hodnotenie plnenia úlohy vyplývajúcej z Dodatku č. 1 sa uskutoční súčasne
s hodnotením úloh vyplývajúcich z kontraktu formou kontrolného dňa v termíne do
15.12.2015 za účasti zástupcov zadávateľa a riešiteľa.
2. Dokumentáciu ku kontrolnému dňu tvoria záznamy o zmene úloh, záznamy o zmene
časových kapacít, záznamy o prehľade čerpaných kapacít za každý mesiac, správy o plnení služieb, protokoly o prevzatí prác a výsledkov v roku 2015 a záznamy z kontrolných
dní.
3. Obsahovú náplň a termíny kontrolných dní stanovuje zadávateľ po dohode s riešiteľom.
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Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Dodatkom č. 1 sa dopĺňa Kontrakt na rok 2015, pritom ostatné ustanovenia Kontraktu
na rok 2015 neuvedené v Dodatku č. 1 zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v 5 rovnopisoch, z ktorých 3 dostane zadávateľ a 2 riešiteľ.
3. Tento Dodatok č. 1 sa zverejní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Dodatok č. 1 zároveň zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do 10 kalendárnych dní od jeho podpisu obidvomi účastníkmi Kontraktu.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2015.

V Bratislave dňa 27. júla 2015

Ing. Mária Frindrichová, v. r.
---------------------------------------predsedníčka ÚGKK SR

Ing. Andrej Vašek, v. r.
--------------------------------------riaditeľ VÚGK
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