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Zmluva o udelení sublicencie a o prevode správy majetkových práv štátu 

uzatvorená podľa § 44 Autorského zákona v spojení s § 9 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu 

v platnom znení 

medzi zmluvnými stranami: 

Číslo zmluvy odovzdávajúceho: 2015225202 

                                                    

Odovzdávajúci:  Slovenská republika, správca Ministerstvo financií Slovenskej republiky       

sídlo:    Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava  

IČO:    00 151 742 

v zastúpení:   Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu  

(ďalej ako „odovzdávajúci“ alebo „ministerstvo financií“) 

         

 

 

Preberajúci:  Slovenská republika, správca Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

sídlo:  Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica  

IČO:  42 499 500 

v zastúpení:  Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy  

(ďalej ako „preberajúci“ alebo „finančné riaditeľstvo“)                     

                                                                                 

     za nasledovných dohodnutých podmienok. 

 

Preambula 

 

1. V zmysle zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

ministerstvo financií je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, 

finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj 

ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti, koordináciu štátnej pomoci a pre oblasť 

cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi. 

 

2. V zmysle zákona č. 333/2011 Z.z..o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva Finančné 

riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 

ministerstva financií a je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. 

 

3. Dňa 7.5.2008 prijala vláda Slovenskej republiky uznesenie č. 285/2008. ktorým schválila materiál s názvom 

„Koncepcia reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov“ 

v časti „Koncepcia reformy daňovej a colnej správy.“ 

 
4. Za účelom poskytnutia technickej asistencie, konzultácií a súčinnosti pri vytvorení integrovaného systému 

finančnej správy s cieľom vytvoriť podmienky pre poskytovanie elektronických služieb v oblasti finančnej 

správy, uzatvorila dňa 18.02.2010 Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom financií SR, IČO 

00 151 742 ako objednávateľom, so spoločnosťou IBM Slovensko, spol. s r. o.,  IČO: 31 337 147  ako 

poskytovateľom (ďalej ako „poskytovateľ“ alebo „IBM“), Zmluvu o poskytovaní služieb číslo 4600000697 v 

znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 05.11.2010, Dodatku č. 2 zo dňa 30.03.2011, Dodatku č. 3 zo dňa 

14.11.2011, Dodatku č. 4 zo dňa 28.12.2011, Dodatku č. 5 zo dňa 18.06.2012, Dodatku č. 6 zo dňa 

18.9.2012, Dodatku č. 7 zo dňa 28.12.2012, Dodatku č. 8 zo dňa 28.03.2013, Dodatku č. 9 zo dňa 

19.05.2014, Dodatku č. 10 zo dňa 30.06.2014 a Dodatku č. 11 zo dňa 29.12.2014 (ďalej len „zmluva 

o poskytovaní služieb  TA“). 
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Článok 1 

Predmet a účel prevodu 

 

1. Predmetom tejto zmluvy o udelení sublicencie a o prevode správy majetkových práv štátu (ďalej ako 

„zmluva“) je  

a) udelenie sublicencie podľa § 44 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 

autorským právom (autorský zákon), na základe ktorej udeľuje ministerstvo financií finančnému 

riaditeľstvu súhlas na použitie nehmotného majetku štátu (softvéru), špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto 

zmluvy a vytvoreného poskytovateľom IBM na základe zmluvy o poskytnutí služieb TA, a to v rozsahu, 

v akom ho ministerstvo financií nadobudlo na základe zmluvy o poskytovaní služieb TA. Súhlas IBM 

s udelením sublicencie je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí jej prílohu č. 3; 

b) prevod správy nehmotného majetku štátu (Integrovaný systém finančnej správy – správa daní (ďalej 

ako „ISFS – SD“), ktorý bol poskytovateľom (IBM) odovzdaný a objednávateľom (SR zastúpená MF 

SR) prevzatý na základe Protokolu o akceptácii systému ISFS-SD zo dňa 16.2.2015, v znení jeho 

dodatku č. 1 zo dňa 29.05.2015; 

c) prevod budúcich záväzkov štátu, ktorých bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy; 

(ďalej spoločne aj ako „prevod“). 

 

2. Odovzdávajúci v súlade s článkom 12 zmluvy o poskytnutí TA udeľuje preberajúcemu sublicenciu 

v zmysle bodu 1 písm. b) tohto článku v rozsahu nasledovných majetkových práv: 

a) výhradnú licenciu pre územie Slovenskej republiky na vyhotovenie rozmnoženín diela. Výhradná 

licencia sa vzťahuje výhradne na aktivity súvisiace s vyhotovením rozmnoženín pre internú potrebu 

preberajúceho. Vyššie uvedenou výhradnou licenciou nie sú dotknuté práva odovzdávajúceho 

vyhotovovať rozmnoženiny diela pre potreby tretích strán; 

b) nevýhradnú licenciu pre územie Európy na verejné rozširovanie originálu diela ako celku alebo 

jeho rozmnoženiny napr. predajom, nájmom alebo formou lízingu za podmienky predchádzajúceho 

písomného súhlasu odovzdávajúceho. 

 

3. Odovzdávajúci má hnuteľný nehmotný majetok štátu podľa písm. b) bodu 1 tohto článku vedený vo 

svojej účtovnej a majetkovej evidencii ako ukončenú investíciu, ktorej obstarávacia hodnota je vo výške 

71.162.098,03 eur (slovom: sedemdesiatjeden miliónov stošesťdesiatdva tisíc deväťdesiatosem eur a tri 

centy). 

 

4. Predmet prevodu uvedený v bode 1 písm. b) tohto článku bol rozhodnutím odovzdávajúceho číslo 

18/VLK/2015 zo dňa 27.7.2015 v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu 

v znení neskorších predpisov vyhlásený za prebytočný majetok štátu, nakoľko neslúži ani v budúcnosti 

nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Nakoľko 

majetkové právo sa nepovažuje za vymedzený hnuteľný majetok štátu, v zmysle § 8f ods. 7 zákona  

č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v platnom znení nie je odovzdávajúci povinný ponúknuť 

prebytočný hnuteľný nehmotný majetok štátu v osobitnom ponukovom konaní. 

 

5. Touto zmluvou sa prevádzajú v plnom rozsahu aj všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy 

o poskytnutí služieb TA, súvisiace s prevodom a s poskytovaním služieb TA, z ktorých povahy vyplýva, 

že pretrvávajú a majú byť plnené aj po odovzdaní ISFS – SD do produktívnej prevádzky a po 

zrealizovaní prevodu podľa tejto zmluvy.   
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6. ISFS – SD prevádza odovzdávajúci na preberajúceho za účelom zabezpečenia jeho riadnej prevádzky 

jeho prevádzkovateľom, ktorým je finančné riaditeľstvo. 

 

Článok 2 

Spôsob odovzdania a prevzatia predmetu prevodu a jeho podmienky 

 

1. Na základe § 8d zákona č. 150/2001 Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 

Z.z. o správach finančnej kontroly a na základe Dohody o prechode správy majetku štátu a o prechode práv 

a povinností s tým súvisiacich, uzavretej medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Daňovým 

riaditeľstvom Slovenskej republiky zo dňa 21.12.2011 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 29.12.2011 sa odo dňa 

01.09.2011 stalo Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky právnym nástupcom Ministerstva financií 

Slovenskej republiky v zmluvnom vzťahu založenou zmluvou o poskytovaní TA. V zmysle § 10 ods. 1 zákona 

č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva je Daňové riaditeľstvo 

Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 s účinnosťou od 1.1.2012 Finančným 

riaditeľstvom Slovenskej republiky. V súlade s uvedeným, finančné riaditeľstvo uzatvorilo s IBM dodatky č. 2 

až 7 k zmluve o poskytovaní TA. 

 

2. Na základe § 10a zákona č. 441/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch 

štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony, sa stalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky právnym nástupcom Finančného 

riaditeľstva Slovenskej republiky v zmluvnom vzťahu založenom zmluvou o poskytovaní TA. V súlade 

s uvedeným, ministerstvo financií uzatvorilo s IBM dodatky č.1 a č. 8 až 11 k zmluve o poskytovaní TA. 

 

3. Odovzdávajúci ku dňu účinnosti tejto zmluvy na základe preberacieho protokolu odovzdá preberajúcemu 

relevantnú dokumentáciu súvisiacu s predmetom prevodu, nevyhnutnú na vedenie evidencie o nehmotnom 

majetku štátu a na riadne plnenie práv a záväzkov preberajúceho vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí TA, 

a to: 

 

a) kópie zmluvy o poskytnutí TA, vrátane jej dodatkov č. 1 až 11, 

b) kópie vystavených a uhradených faktúr za majetok štátu, ktorý je predmetom prevodu, ktoré sú uvedené 

v zozname v prílohe č. 1. 

 

 Podpísané akceptačné protokoly za majetok štátu, ktorý je predmetom prevodu, vrátane Protokolu 

o akceptácii systému ISFS_SD v znení jeho dodatku č. 1, ako aj ostatná dokumentácia súvisiaca 

s predmetom prevodu, sa nachádzajú na portály finančnej správy (portál ŠDS). 

 

4. Odovzdávajúci bezodplatne prevádza na preberajúceho správu majetku štátu uvedeného v článku 1 bod 1 

písm. b) tejto zmluvy, vrátane práv a záväzkov štátu vyplývajúcich z predmetu tejto zmluvy a zo zmluvy 

o poskytovaní služieb TA, vrátane poskytnutej sublicencie. Odovzdávajúci týmto berie na vedomie prevod 

správy majetku štátu, vrátane všetkých s tým súvisiacich práv a záväzkov z odovzdávajúceho na 

preberajúceho tak ako je to uvedené v tejto zmluve a súhlasí s ním. 

 

5. Preberajúci bezodplatne preberá od odovzdávajúceho hnuteľný nehmotný majetok štátu definovaný 

v článku 1 bod 1 písm. b) tejto zmluvy, ako aj všetky práva a záväzky štátu podľa článku 1 tejto zmluvy o 

prevode a súčasne vstupuje do všetkých práv a preberá všetky záväzky odovzdávajúceho vyplývajúce zo 

zmluvy na poskytovanie služieb TA. Preberajúci vyhlasuje, že obsah existujúcich práv a záväzkov 

odovzdávajúceho zo zmluvy o poskytovaní TA je mu známy. 
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6. Súhlas s prevodom správy nehmotného majetku štátu a s udelením sublicencie, ako aj zachovanie práv zo 

zodpovednosti za kvalitu a vady a za dodržanie záručných podmienok na nadobudnutý  dlhodobý nehmotný 

majetok štátu pre preberajúceho, vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služieb TA je deklarovaný 

poskytovateľom v zmluve o poskytovaní TA a v súhlase poskytovateľa (IBM) podľa článku 1 ods. 1 písm. a) 

tejto zmluvy. 

 

7. Odovzdávajúci je subjektom licenčných práv k predmetu prevodu správy, teda práv na použitie 

prevádzaného nehmotného majetku štátu v rozsahu uzavretej zmluvy o poskytovaní služieb TA. Majiteľ 

autorských práv k predmetu prevodu, spoločnosť IBM Slovensko, spol. s r. o., so sídlom: Mlynské nivy 49, 

Apollo II, 821 09 Bratislava, IČO: 31 337 147, dňa 28.7.2015 písomne súhlasila s tým, aby preberajúci 

vstúpil do právneho postavenia odovzdávajúceho podľa uzavretej zmluvy o poskytovaní TA a aby sa 

preberajúci stal subjektom práv na použitie predmetu prevodu správy v rozsahu, v akom týmto právom 

disponuje odovzdávajúci podľa uzavretej zmluvy o poskytovaní služieb TA. 

 

8.  Odovzdávajúci a preberajúci sa dohodli, že novým správcom majetku štátu sa stáva preberajúci, ktorý bude 

nehmotný majetok štátu využívať na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním 

v nadväznosti na § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

 

9.  Preberajúci ako správca majetku štátu je oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci 

predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. 

o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne 

prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo 

zmenšeniu. Majetkové práva sa na preberajúceho prevádzajú bezodplatne v rozsahu, v akom ich 

nadobudol odovzdávajúci na základe zmluvy o poskytovaní služieb TA.  

 
Článok 3 

Deň prevodu správy 

 

K prevodu správy nehmotného majetku štátu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b) tejto zmluvy dôjde ku 
dňu účinnosti tejto zmluvy. 

   

Článok 4 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Preberajúci je oprávnený a povinný postupovať pri všetkých úpravách ISFS - SD, ktoré budú mať dopad na 

jeho zmenu a/alebo na zmenu jeho funkcionalít, v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytovaní služieb TA 

(vrátane upgradov, servisu, podpory IS FS - SD a pod.), v súlade s nadobudnutými majetkovými právami 

podľa článku 1 bod 2 tejto zmluvy, ako aj v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. Preberajúci sa zaväzuje, že zabezpečí podporu IS FS-SD po dobu päť rokov od ukončenia realizácie 

národného projektu Elektronické služby finančnej správy - oblasť daňová, podľa čl. 57, ods. 1 Nariadenia 

rady (ES) č. 1083/2016 z júla 2006, nakoľko systém IS FS-SD je súčasťou národného projektu Elektronické 

služby finančnej správy – oblasť daňová. Preberajúci sa ďalej zaväzuje poskytnúť odovzdávajúcemu všetku 

potrebnú súčinnosť pri plnení povinností, vyplývajúcich odovzdávajúcemu ako prijímateľovi pomoci zo 

Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2111012002701 v znení jej dodatkov a so súvisiacej Zmluvy o partnerstve                

č. 2012203164.  
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3. Preberajúci je povinný po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy predkladať odovzdávajúcemu v dostatočnom 

časovom predstihu na odsúhlasenie všetky pripravované zmeny/úpravy na ISFS - SD, ktoré majú alebo 

môžu mať dopad na zmenu funkcionality ISFS – SD a jeho integráciu s ostatnými informačnými systémami. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv  v zmysle § 47a 

ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 13 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Zmluvné strany berú na vedomie, že na základe 

zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je táto zmluva povinne zverejňovanou zmluvou. 

Odovzdávajúci je povinný zabezpečiť zverejnenie tejto zmluvy bez zbytočného odkladu po jej uzatvorení. 

 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia mať písomnú formu v podobe číslovaných dodatkov ako 

neoddeliteľných súčastí tejto zmluvy. 

 

3. Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú 

dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený 

v predpísanej forme. 

 

4. Právne vzťahy zmluvných strán, založené touto zmluvou, ak ich táto výslovne neupravuje sa riadia zákonom 

č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 

a primerane ustanoveniami z. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 

Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území 

Slovenskej republiky. 

 

5. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých odovzdávajúci a preberajúci obdrží  po dvoch (2) 

vyhotoveniach a spoločnosť IBM jedno vyhotovenie. 

 

6. Účastníci zmluvy po jej prečítaní výslovne vyhlásili, že zmluva bola spísaná a uzavretá podľa ich pravej 

a slobodnej vôle, že ju neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju 

vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

  V Bratislave dňa :  V Bratislave dňa: 

 

       Za odovzdávajúceho:            Za preberajúceho: 

 

 

 

 _____________________     _____________________ 

               Ing. Jaroslav Mikla  Ing. František Imrecze  

   vedúci služobného úradu     prezident finančnej správy    
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Príloha č. 1: špecifikácia hnuteľného nehmotného majetku, vrátane zoznamu uhradených faktúr 

IS FS-SD 

 

č. úč. Dok. Podklad ME č. Výstup/Dodávka IBM číslo 

faktúry 

 Suma bez DPH   Suma s DPH  

312431/2010 Dodatok č.1 A1.1 Služby Podaktivity A1.1 - správa o ukončení Podaktivity A1.1 158247   1 890 928,80     2 250 205,27    

310655/2011 Dodatok č.1 ME 3 Výstup podaktivita 1.2: Analýza súčasného stavu DO SR a návrh 

reštrukturalizácie k stavu podľa legislatívy účinnej k 1.1.2012 

159330   303 538,00       361 210,22    

310654/2011 Dodatok č.1 ME 3 Výstup podaktivita 1.3: Návrh konceptu realizácie riešenia IS k 1.1.2012 159820   455 307,00        546 368,40    

310810/2011 Dodatok č.1 ME 3 Výstup podaktivity 1.2: Návrh agend a funkcií DO SR vo forme 

procesného modelu hlavných daňových procesov podľa legislatívy 

účinnej od 1.1.2012 

16068201   249 283,00        299 139,60    

311470/2011 Dodatok č.2 ME 5 Dodávka Biznis Cieľového konceptu- Funkčnej špecifikácie 

Integrovaného systému Finančnej správy - Správa dani (ISFS-SD) - pre 

procesné oblasti A až M 

163334 1 422 354,00     1 706 824,80    

311468/2011 Dodatok č.2 ME 6 Návrh realizácie zjednoteného výberu daní, ciel a odvodov s výhľadom 

vytvorenia Integrovaného systému Finančnej správy SR (ISFS SR) - 

Čiastkové plnenie č.1 (UNITAS knižka) 

163338    945 900,00     1 135 080,00    

311738/2011 Dodatok č.2 ME 6 Čiastkový dokument Technického Cieľového konceptu - návrh 

implementácie procesov (PDD) ISFS-SD FR1 - pilot 

163947 2 375 000,00     2 850 000,00    

311847/2011 Dodatok č.2 ME 6 Funkčný a technický návrh cieľového riešenia ISFS SR - čiastkové 

plnenie č.2 (UNITAS knižka) 

164268    827 662,50        993 195,00    

312132/2011 Dodatok č.2 ME 7 Dodávka Technického Cieľového konceptu - návrh implementácie 

procesov ISFS-SD pre FR1, technický cieľový koncept ISFS-SD- návrh 

implementácie procesov ISFS-SD pre FR2 a FR3 

165049 2 125 000,00     2 550 000,00    

312133/2011 Dodatok č.2 ME 7 Ostatné práce nevyhnutné pre implementáciu ŠDS k 1.1.2013 - do 

31.1.2012 (FR2/FR3 inicializačné práce) - technický cieľový koncept 

ISFS-SD- návrh implementácie procesov ISFS-SD pre FR2 a FR3 

165050    300 000,00        360 000,00    
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312204/2011 Dodatok č.2 ME 7 Funkčný a technický návrh cieľového riešenia ISFS SR  (UNITAS 

knižka) - finálna akceptácia 

165138    591 187,50        709 425,00    

310266/2012 Dodatok č.2 ME 8 Ostatné práce nevyhnutné pre implementáciu ŠDS k 1.1.2013 -do 

31.1.2012 (FR2/FR3 inicializačné práce) 1. Nastavený systém pre FR1 

podľa akceptovaného rozsahu uvedeného vo výstupe A3.1.1 (plán 

testov), 2.Nastavený systém pre FR1 podľa akceptovaného rozsahu 

uvedeného vo výstupe A3.1.1(plán školení testovacích tímov pre FR1), 

3.Cut-voer plán pre Pilot FR1, 4.Plán migrácie dát pre Pilot FR1, 

166614    880 000,00     1 056 000,00    

310697/2012 Dodatok č.2 ME 9 TA pri realizácii overovacej pilotnej prevádzky v oblastí daní" (Pilot FR1 

- DPH):  1. DFŠ a TŠ pre FR1, 2. Otestovaný systém pre funkčnosti 

podľa daného rozsahu funkcionality FR1 - výstupy z vykonaných 

interných testov a testovacie scenáre pre Akceptačné testy, 3.Protokol 

prípravy Go-live pre FR1, 4.Výstupy školení pre pilotnú prevádzku v 

rozsahu FR1  

167663 1 160 000,00     1 392 000,00    

311804/2012 Dodatok č.2 ME 10 TA pri realizácii overovacej pilotnej prevádzky v oblastí daní" (Pilot FR1 

- DPH), 1. Otestovaný systém pre funkčnosti podľa daného rozsahu 

funkcionality FR1-Pilotné funkčné testy ISFS-SD pre FR1, 2. Protokol 

prípravy Go-live pre FR1, 3. Nastavený systém pre FR1 

171093 1 427 400,00     1 712 880,00    

312308/2012 Dodatok č.6 ME 12 Technická asistencia na vytvorenie 

podmienok pre poskytovanie Elektronických služieb v oblasti finančnej 

správy: 1. Aktualizácia konceptu architektúry riešenia SAP modulov a 

rozhraní pre FR2/FR3, 2. Príprava systémového landscape, 

infraštruktúry pre etapu FR2/3, začlenenie FR1 do FR2, 3. DFŠ a 

technická špecifikácia pre FR2.1, 4.Stanovenie záťažových 

charakteristík riešenia FR1 

172047 2 124 511,00     2 549 413,20    

310306/2013 Dodatok č.7 ME 13 PZ035 - Technická asistencia súvisiaca s vytvorením integrovaného 

prostredia v oblasti Daňovej správy Slovenskej republiky -  

Pozastavené plnenia 2 - časť A: DFŠ a TŠ pre FR2.2 

173117    904 800,00     1 085 760,00    
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310307/2013 Dodatok č.7 ME 13 PZ020 - Technická asistencia súvisiaca s vytvorením integrovaného 

prostredia v oblasti Daňovej správy Slovenskej republiky -  

Aktualizovaná legislatíva k 1.10.2012 - Realizácia FR2.1 (nastavovanie, 

vývoj, testovanie) 

173127      78 624,00          94 348,80    

310308/2013 Dodatok č.6 ME 13 časť pozastavené plnenia 1 systému ISFS SD: 1.Nastavený systém pre 

FR2.1 podľa akceptovaného rozsahu uvedeného v DFŠ pre FR2.1, 

2.DFŠ a TŠ pre FR2.2, 3.Plán realizácie projektu od 1.1.2013 až do 

30.6.2013, prípadne do GO-LIVE, 4.Systém pre FR2.1 po interných 

testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu funkcionality uvedenej v 

DFŠ pre FR2.1 ( vrátane akt leg) 

173116 2 341 822,00     2 810 186,40    

310794/2013 Dodatok č.8 ME 14 1.Systém pre FR2.2 po interných testoch poskytovateľa podľa daného 

rozsahu funkcionality uvedenej v DFĎ pre FR2.2 (vrátane akt leg), 

2.Nastavený systém pre FR2.2 podľa akceptovaného rozsahu 

uvedeného v DFŠ pre FR2.2, 3. DFŠ a TŠ pre FR2.3 

173987 4 026 689,00     4 832 026,80    

310924/2013 Dodatok č.7 ME 14 PZ020 - Technická asistencia súvisiaca s vytvorením integrovaného 

prostredia v oblasti Daňovej správy Slovenskej republiky -  

Aktualizovaná legislatíva k 1.10.2012 - Realizácia FR2.2 (nastavovanie, 

vývoj, testovanie) 

174091    104 832,00        125 798,40    

310803/2013 Dodatok č.7 ME 14 TA pri návrhu realizácie zjednoteného výberu daní, ciel a odvodov 

s výhľadom vytvorenia Integrovaného systému Finančnej správy – 

Správa spisu povinného subjektu finančnej správy – Míľnik č.1 

173989    516 740,00        620 088,00    

310793/2013 Dodatok č.7 ME 14 TA pri návrhu realizácie zjednoteného výberu daní, ciel a odvodov 

s výhľadom vytvorenia Integrovaného systému Finančnej správy – 

Správa spisu povinného subjektu finančnej správy – Míľnik č.1 

173952    393 000,00        471 600,00    
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311027/2013 Dodatok č.7 ME 14 TA pri návrhu realizácie zjednoteného výberu daní, ciel a odvodov 

s výhľadom vytvorenia Integrovaného systému Finančnej správy – 

Integrovanie historických dát informačného prostredia FS pre jednotný 

účet povinného subjektu pre správu daní 

174268    427 044,00        512 452,80    

311290/2013 Dodatok č.8 ME 15 1.DFŠ a TŠ(WRICEF+customizačné objekty) pre FR3.1, 2.Nastavený 

systém pre FR2.3 podľa akceptovaného rozsahu uvedeného v DFŠ pre 

FR2.3, 3.Systém pre FR2.3 po interných testoch poskytovateľa podľa 

daného rozsahu funkcionality uvedenej v DFŠ pre FR2.3 (vrátane leg ), 

4.Plán migrácie dát pre pilotnú prevádzku ISFS-SD 

174652 3 706 047,00     4 447 256,40    

311291/2013 Dodatok č.7 ME 15 PZ020 - Technická asistencia súvisiaca s vytvorením integrovaného 

prostredia v oblasti Daňovej správy Slovenskej republiky -  

Aktualizovaná legislatíva k 1.10.2012 - Realizácia FR2.3 (nastavovanie, 

vývoj, testovanie) 

174653      78 624,00          94 348,80    

311292/2013 Dodatok č.7 ME 15 TA pri návrhu realizácie zjednoteného výberu daní, ciel a odvodov 

s výhľadom vytvorenia Integrovaného systému Finančnej správy – 

Správa spisu povinného subjektu finančnej správy – Míľnik č.2 

174655    697 599,00        837 118,80    

311293/2013 Dodatok č.7 ME 15 TA pri návrhu realizácie zjednoteného výberu daní, ciel a odvodov 

s výhľadom vytvorenia Integrovaného systému Finančnej správy – 

Správa spisu povinného subjektu finančnej správy – Míľnik č.2 

174656    530 550,00        636 660,00    

311678/2013 Dodatok č.8 ME 16 1.DFŠ (WRICEF 1 customizačné objekty) pre funkčný release FR3.2, 

2.Systém pre FR3.1 po interných testoch poskytovateľa  

podľa daného rozsahu funkcionality uvedenej v DFŠ pre Funkčný 

release FR3.1, 3.Otestovaný systém objednávateľom pre funkčnosti 

podľa daného rozsahu funkcionality FR 2.1 a FR 2.2, uvedenej v 

DFŠpre Funkčný release FR2.1 a FR 2.2 

175428 1 919 357,67     2 303 229,20    

311677/2013 Dodatok č.8 ME 16 Nastavený systém pre FR3.1 podľa akceptovaného rozsahu 

uvedeného v DFŠ pre Funkčný release FR 3.1 

175426 1 400 351,33     1 680 421,60    
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311650/2013 Dodatok č.7 ME 16 PZ020 - Technická asistencia súvisiaca s vytvorením integrovaného 

prostredia v oblasti Daňovej správy Slovenskej republiky -  

Aktualizovaná legislatíva k 1.10.2012 - Realizácia FR3.1 (nastavovanie, 

vývoj, testovanie) 

175393      78 624,00          94 348,80    

311478/2013 Dodatok č.7 ME 16 TA pri návrhu realizácie zjednoteného výberu daní, ciel a odvodov 

s výhľadom vytvorenia Integrovaného systému Finančnej správy –  

Správa spisu povinného subjektu finančnej správy – Míľnik č.3 

175015    723 436,00        868 123,20    

311477/2013 Dodatok č.7 ME 16 TA pri návrhu realizácie zjednoteného výberu daní, ciel a odvodov 

s výhľadom vytvorenia Integrovaného systému Finančnej správy –  

Správa spisu povinného subjektu finančnej správy – Míľnik č.3 

175014    550 200,00        660 240,00    

312172/2013 Dodatok č.7 ME 17 PZ020 - Technická asistencia súvisiaca s vytvorením integrovaného 

prostredia v oblasti Daňovej správy Slovenskej republiky -  

Aktualizovaná legislatíva k 1.10.2012 - Realizácia FR3.2 (nastavovanie, 

vývoj, testovanie) 

176134      78 624,00          94 348,80    

312173/2013 Dodatok č.8 ME 17 1.DFŠ a TŠ pre FR3.3, 2.Nastavený systém pre FR3.2 podľa 

akceptovaného rozsahu uvedeného v DFŠ pre FR3.2, 3.Systém pre 

FR3.2 po interných testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu 

funkcionality uvedenej v DFŠ pre FR3.2 (vrátane aktualizovanej leg. k 

1.10.2012), 4.Otestovaný systém objednávateľom pre funkčnosti podľa 

daného rozsahu funkcionality pre FR2.1, FR2.2 a FR2.3, uvedenej v 

DFŠ pre FR2.1, FR2.2 a FR2.3 (vrátane akt leg), 5.Výstupy školení pre 

pilotnú prevádzku ISFS-SD - FR3.1 

176135 3 034 706,00     3 641 647,20    

311780/2013 Dodatok č.7 ME 17 TA pri návrhu realizácie zjednoteného výberu daní, ciel a odvodov 

s výhľadom vytvorenia Integrovaného systému Finančnej správy –  

Správa spisu povinného subjektu finančnej správy – Míľnik č.4 

175394    645 925,00        775 110,00    

311751/2013 Dodatok č.7 ME 17 TA pri návrhu realizácie zjednoteného výberu daní, ciel a odvodov 

s výhľadom vytvorenia Integrovaného systému Finančnej správy –  

Správa spisu povinného subjektu finančnej správy – Míľnik č.4 

175395    491 250,00        589 500,00    
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312827/2013 Dodatok č.7 ME 18 PZ020 - Technická asistencia súvisiaca s vytvorením integrovaného 

prostredia v oblasti Daňovej správy Slovenskej republiky -  

Aktualizovaná legislatíva k 1.10.2012 - Realizácia FR3.3 (nastavovanie, 

vývoj, testovanie) 

176845      52 416,00          62 899,20    

312828/2013 Dodatok č.8 ME 18 prvá čiastková platba: 1.Nastavený systém pre FR3.3 podľa 

akceptovaného rozsahu uvedeného v DFŠ pre FR3.3, 2.Systém pre 

FR3.3 po interných testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu 

funkcionality uvedenej v DFŠ pre Funkčný release FR3.3, 3.Otestovaný 

systém objednávateľom pre funkčnosti podľa daného rozsahu 

funkcionality FR3.1, 4. DFŠ a TŠ pre FR3.4, 5.Výstupy školení pre 

pilotnú prevádzku ISFS-DS - FR3.2 

(v akcep. protokole - otestovaný systém objednávateľom pre funkčnosti 

podľa daného rozsahu funkcionality pre FR2.1, FR2.2, FR2.3, FR3.1 

uvedenej v DFŠ pre FR2.1, FR2.2, FR2.3, FR3.1 - vrátane akt leg 

podľa PZ20 

176846 2 808 984,00     3 370 780,80    

310798/2014 Dodatok č.7 ME 19 PZ020 - Technická asistencia súvisiaca s vytvorením integrovaného 

prostredia v oblasti Daňovej správy Slovenskej republiky -  

Aktualizovaná legislatíva k 1.10.2012 - Realizácia FR3.4 (nastavovanie, 

vývoj, testovanie) 

178060      52 416,00          62 899,20    

310797/2014 Dodatok č. 8 ME 19  1.Nastavený systém pre FR3.4 podľa akceptovaného rozsahu 

uvedeného v DFŠ pre FR3.4, 2.Systém pre FR3.4 po interných testoch 

poskytovateľa podľa daného rozsahu funkcionality uvedenej v DFŠ pre 

Funkčný release FR3.4, 3.Otestovaný systém objednávateľom pre 

funkčnosti podľa daného rozsahu funkcionality FR3.2, 4. DFŠ a TŠ pre 

FR3.5, 5.Výstupy školení pre pilotnú prevádzku ISFS-DS - FR3.3 

(v akcep. protokole - otestovaný systém objednávateľom pre funkčnosti 

podľa daného rozsahu funkcionality pre FR2.1, FR2.2, FR2.3, FR3.1, 

FR3.2 uvedenej v DFŠ pre FR2.1, FR2.2, FR2.3, FR3.1, FR3.2 - 

vrátane akt leg podľa PZ20 

178059 2 658 503,00     3 190 203,60    
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311347/2014 Dodatok č. 8 ME 20 1.Nastavený systém pre FR3.5 podľa akceptovaného rozsahu 

uvedeného v DFŠ pre FR3.5, 2.Systém pre FR3.5 po interných testoch 

poskytovateľa podľa daného rozsahu funkcionality uvedenej v DFŠ pre 

Funkčný release FR3.5, 3.Otestovaný systém objednávateľom pre 

funkčnosti podľa daného rozsahu funkcionality FR3.3, 4. Nainštalovaný 

produkčný systém 

(v akcep. protokole - otestovaný systém objednávateľom pre funkčnosti 

podľa daného rozsahu funkcionality pre FR2.1, FR2.2, FR2.3, FR3.1, 

FR3.2, FR3.3 uvedenej v DFŠ pre FR2.1, FR2.2, FR2.3, FR3.1, FR3.2, 

FR3.3 - vrátane akt leg podľa PZ20 

178525 2 382 621,00     2 859 145,20    

311858/2014 Dodatok č. 8 ME 21 1.Otestovaný systém objednávateľom pre funkčnosti podľa daného 

rozsahu funkcionality FR3.4, 2.Akceptačné kritéria pre akceptačné testy 

(v akcep. protokole - otestovaný systém objednávateľom pre funkčnosti 

podľa daného rozsahu funkcionality pre FR2.1, FR2.2, FR2.3, FR3.1, 

FR3.2, FR3.3a FR3.4 uvedenej v DFŠ pre FR2.1, FR2.2, FR2.3, FR3.1, 

FR3.2, FR3.3, FR3.4 - vrátane akt leg podľa PZ20 

179123 3 160 107,67     3 792 129,20    

311857/2014 Dodatok č. 10 ME 21 A3: 1.Nastavený systém pre FR4.1 podľa akceptovaného rozsahu 

uvedeného v DFŠ pre FR4.1, 2.DFŠ a TŠ pre FR4.1, 3.Systém pre 

FR4.1 po interných testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu 

funkcionality uvedenej v DFŠ FR4.1 

179129 1 236 235,00     1 483 482,00    

311856/2014 Dodatok č. 10 ME 21 A1: 1.Nastavený systém pre FR4.1 podľa akceptovaného rozsahu 

uvedeného v DFŠ pre FR4.1, 2.DFŠ a TŠ pre FR4.1, 3.Systém pre 

FR4.1 po interných testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu 

funkcionality uvedenej v DFŠ FR4.1 

179128 1 332 100,00     1 598 520,00    

311859/2014 Dodatok č. 9 ME 21 výstupy školení pre produktívnu prevádzku - príprava školiaceho 

prostredia 

179124    287 000,00        344 400,00    
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312472/2014 Dodatok č. 10 ME 22 A3: 1.Otestovaný systém objednávateľom pre funkčnosti podľa daného 

rozsahu funkcionality FR3.5, 2.Otestovaný systém objednávateľom pre 

funkčnosti podľa daného rozsahu funkcionality FR4.1, 3.Aktualizácia 

DFŠ a TŠ pre FR4.1, 4.Aktualizované nastavenie systému pre FR4.1 

podľa akceptovaného rozsahu uvedeného v aktualizovanej DFŠ pre 

FR4.1 

(v akcep. protokole - otestovaný systém objednávateľom pre funkčnosti 

podľa daného rozsahu funkcionality pre FR2.1, FR2.2, FR2.3, FR3.1, 

FR3.2, FR3.3, FR3.4, FR3.5 a FR4.1 uvedenej v DFŠ pre FR2.1, 

FR2.2, FR2.3, FR3.1, FR3.2, FR3.3, FR3.4, FR3.5 a FR4.1 - vrátane 

akt leg podľa PZ20 a schválených leg zmien podľa PZ41) 

179727    674 310,00        809 172,00    

312471/2014 Dodatok č. 10 ME 22 A1: 1.Otestovaný systém objednávateľom pre funkčnosti podľa daného 

rozsahu funkcionality FR3.5, 2.Otestovaný systém objednávateľom pre 

funkčnosti podľa daného rozsahu funkcionality FR4.1, 3.Aktualizácia 

DFŠ a TŠ pre FR4.1, 4.Aktualizované nastavenie systému pre FR4.1 

podľa akceptovaného rozsahu uvedeného v aktualizovanej DFŠ pre 

FR4.1 

(v akcep. protokole - otestovaný systém objednávateľom pre funkčnosti 

podľa daného rozsahu funkcionality pre FR2.1, FR2.2, FR2.3, FR3.1, 

FR3.2, FR3.3, FR3.4, FR3.5 a FR4.1 uvedenej v DFŠ pre FR2.1, 

FR2.2, FR2.3, FR3.1, FR3.2, FR3.3, FR3.4, FR3.5 a FR4.1 - vrátane 

akt leg podľa PZ20 a schválených leg zmien podľa PZ41) 

179726    726 600,00        871 920,00    

310063/2015 Dodatok č. 9 ME 23 Plán migrácie dát pre produkčnú prevádzku, Cut-over plán pre 

produktívnu prevádzku a Plán podpory a údržby pre produktívnu 

prevádzku 

180512    669 666,67       803 600,00    

310065/2015 Dodatok č. 10 ME 23 A1: pracovné výkazy 180513    242 200,00        290 640,00    

310064/2015 Dodatok č. 10 ME 23 A3: pracovné výkazy 180514    224 770,00        269 724,00    

310185/2015 Dodatok č. 11 ME 24 Podaktivita 1.7 - Nastavený systém pre FR4.2 podľa špecifikácie 180827    546 589,45        655 907,34    

310284/2015 Dodatok č. 11 ME 24 DFŠ a TŠ pre FR 4.3 - 2 mesiac: DFŠ a TŠ pre FR4.3 180937 1 423 294,73     1 707 953,68    

310904/2015 Dodatok č. 11 ME 24 DFŠ a TŠ pre FR 4.3 - 1 mesiac: DFŠ a TŠ pre FR4.3 181612      22 728,44          27 274,13    
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310367/2015 Dodatok č. 7 ME 25 Akceptácia systému IS FS-SD , Otestovaný systém objednávateľom 

pre funkčnosti podľa schváleného rozsahu funkcionalít pre FR1, FR2.1, 

FR2.3, FR3.1, FR3.2, FR3.3, FR3.4, FR3.5, FR4.1 a FR4.2 vrátane 

aktualizovanej leg podľa PZ20, schválených leg zmien podľa PZ41 a 

zapracovania leg zmien podľa PZ48 - časť FR4.2 

181012    158 600,00        190 320,00    

311051/2015 Dodatok č. 11 ME 25 plnenie podľa D11, časť C - 4 mesiac_ 1.Nastavený systém pre FR4.3 

podľa akceptovaného rozsahu uvedeného v DFŠ pre FR4.3, 2.Systém 

pre FR4.3 po interných testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu 

funkcionality uvedenej v DFŠ pre FR4.3, 3.DFŠ a TŠ pre FR4.4. 4.DFŠ 

a TŠ pre FR4.5, 5.Realizácia migrácie dát pre GO-LIVE, 6.Realizácia 

migrácie historických dát 

181812    711 647,36        853 976,83    

311749/2015 Dodatok č. 11 ME 25 plnenie podľa D11, časť C - 6 mesiac_ 1. Nastavený systém pre 

FR4.5.1 podľa akceptovaného rozsahu uvedeného v DFŠ pre FR4.5, 2. 

Systém pre FR4.5.1 po interných testoch poskytovateľa podľa daného 

rozsahu funkcionality uvedenej v DFŠ pre FR4.5, 3. Nastavený systém 

pre FR4.4 podľa akceptovaného rozsahu uvedeného v DFŠ pre FR4.4, 

4. Systém pre FR4.4 po interných testoch poskytovateľa podľa daného 

rozsahu funkcionality uvedenej v DFŠ pre FR4.4 

182569    142 329,47        170 795,36    

 
Celkom ISFS-SD pre zaradenie 

  
59 320 035,59    

 
71 162 098,03    
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Príloha č. 2: prevod  budúcich záväzkov štátu 

 

 

Aktivita Podklad Výstup/Dodávka  Suma bez DPH    Suma s DPH  

     

Podaktivita 1.8 Dodatok č. 11 záručná podpora a údržba: 20 mesačných splátok 

(1 mesačná splátka: 213 143,53€ s DPH) za 

obdobie 17.6.2015 až 16.2.2017 

           3 552 392,20              4 262 870,60   

Aktivita 2 Dodatok č. 11 pozáručná podpora a údržba na 12 mesiacov (1 

mesačná splátka: 213 143,53€ s DPH) 

           2 131 435,32              2 557 722,36    

     

  Spolu             5 683 827,52              6 820 592,96    

 

 

 

 


