
SPRÁVA    

o zákazke podľa § 21 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

a) identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky, rámcovej dohody alebo 
dynamického nákupného systému: 

Názov organizácie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Sídlo: Chlumeckého 2, Bratislava 820 12 
Štát: Slovenská republika 
IČO:  00 166 260 

Predmet zákazky:   Upgrade, úprava a rozšírenie ekonomického informačného systému Spin 

Hodnota zákazky:   61 100,00 €  bez DPH (slovom: šesťdesiatjedentisícsto  eur). 

b)  použitý postup zadávania zákazky: priame rokovacie  konanie podľa § 101 zákona v nadväznosti 

na § 58 zákona 

c) dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „európsky vestník“) a 

vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a čísla týchto oznámení: 

 - zverejnené v Ú. v. EÚ:  nezverejňuje sa 

- zverejnené vo vestníku VO:  nezverejňuje sa  

- odoslané úradu 10.07.2013, zverejnené 11.07.2013 pod číslom 0171-5000/2013 IBS 

  

d)  identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 

 Vybratý záujemca: 
Asseco Solutions, a.s.,  Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO 00602311 

Odôvodnenie: viď písm. h) 

e)  identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

 - neuplatňuje sa 

f)  odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 

- neuplatňuje sa 

g) identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo 

rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy: 

 úspešný uchádzač: Asseco Solutions, a.s.,  Bárdošova 2 , 831 01 Bratislava 

odôvodnenie výberu jeho ponuky:  odôvodnenie uvedené pod písm. h)  

podiel zmluvy, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám:  nie je známy  

h)  odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 
 
Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 192 z 24. apríla 2013 schválila návrh zákona o organizácii 
miestnej štátnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento návrh zákona predpokladá 
zrušenie katastrálnych úradov a ich integráciou do štruktúr okresných úradov k 1. októbru 2013. 
Jedná sa predovšetkým o zrušenie osem rozpočtových organizácií, t.j.  katastrálnych úradov v sídle 
kraja, z ktorých majetok, ktorý mali v správe k 30. septembru 2013, prechádza do správy 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Personálne a ekonomicko-finančné dáta rezortu 
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Geodézie, kartografie a katastra (GKK) sa spracovávajú v zdrojových systémoch SPIN a W-mzdy. 
Autorskými právami zdrojových systémov disponuje spoločnosť Asseco Solutions, a.s.. Nakoľko 
spoločnosť Asseco Solutions, a.s. disponuje aj zdrojovými kódmi systémov a databázy 
a kvalifikovaným personálom so znalosťami rezortných ekonomických procesov, môže zabezpečiť 
prípravu na migráciu, proces migrácie dát do cieľového informačného systému Ministerstva vnútra 
SR a aj vykonať technickú kontrolu  právnosti migrácie. 
 
Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) ako verejný obstarávateľ môže pristúpiť k obstaraniu 
implementačných prác prevádzkovaného ekonomického informačného systému SPIN v rozsahu 
potreby delimitácie a uvedenia do prevádzky nových funkcionalít, ktoré si vyžadujú úlohy kladené 
rezortom GKK na obstarávateľa. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ je oprávnený používať 
ekonomický informačný systém SPIN na základe licenčnej zmluvy č. SPIN1-2008-054, ktorú uzavrel 
dňa 19.12.2008 so spoločnosťou Asseco Solutions, a.s., verejný obstarávateľ môže vyzvať 
pôvodného dodávateľa programových služieb ekonomického informačného systému SPIN, ktorý je 
vlastníkom autorských práv k SPIN a má na predmetný softvér majetkové práva, k rokovaciemu 
konaniu týkajúceho sa vyššie uvedeného procesu migrácie a s tým spojených úprav existujúceho 
ekonomického informačného systému SPIN. 
 
Podľa predpokladanej ceny, ktorá je 61 100,- € bez DPH, ide o zadávanie podlimitnej zákazky - § 4 
ods. 3 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Na základe predchádzajúceho zmluvného 
vzťahu verejný obstarávateľ používa ekonomický informačný systém SPIN. Autorské práva, tak aj 
licenčné práva k softvéru SPIN vlastní spoločnosť Asseco Solutions, a.s.. 
 
Podľa ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 
právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov je podľa § 5 ods. 8) vymedzený pojem 
počítačový program. Ďalej je možné z § 16  použitím § 17 autorom udeľovať majetkové práva na 
každé použitie diela. Týmto súhlasom však nie sú dotknuté osobnostné práva obsiahnuté v § 17 
autorského zákona, medzi ktoré patrí aj nedotknuteľnosť diela, a to najmä ochrana pred 
akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do diela. Z uvedeného 
potom vyplýva, že pri riešení ďalšieho použitia diela je potrebný jednoznačný súhlas autora 
a uvažované použitie diela môže byť uskutočnené len autorom alebo s výslovným súhlasom 
autora, obdobná situácia je aj s poskytnutím licencie. Z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní je 
potrebné akceptovať autorské práva, t. j. akceptovať, že obstarávané služby z umeleckých 
dôvodov (autorský zákon) môže poskytnúť len určitý dodávateľ. Týmto je splnená podmienka pre 
priame rokovacie konanie uvedená v § 58 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  
 
Z vyššie uvedených dôvodov sa javí najvhodnejšie v záujme zabezpečenia úlohy ministra vnútra 
s dodržaním stanoveného termínu, aby práce spojené s migráciou realizovala spoločnosť Asseco 
Solutions a.s.. 

i)  odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 

108j ods. 1 písm. k): 

 - neuplatňuje sa 

j)  odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: 

 - neuplatňuje sa 

k)  dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 

 - neuplatňuje sa 


