
Odpovede Úradu pre správu zaisteného majetku (ďalej len „ÚpSZM“) na PTK (obstaranie 

SW na právu zaisteného majetku a registratúru)  

 

Otázka č.1: 

Považuje účastník PTK dokument (Príloha č. 3 - Návrh opisu predmetu zákazky), ktorý poskytol verejný 

obstarávateľ, za dostatočný, určitý a zrozumiteľný z pohľadu jednoznačného definovania predmetu 

zákazky, požiadaviek na predmet zákazky a zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže, ktorý bude 

umožňovať predloženie kvalifikovanej ponuky?  

Ak nie, prosím, uveďte dôvody a konkrétne návrhy na doplnenie opisu predmetu zákazky, resp. 

identifikovanie prekážok, pre ktoré na základe poskytnutého opisu nie je možné predložiť 

kvalifikovanú ponuku. 

Záujemca 1: 

a) nie je uvedený koncový počet užívateľov/počet licencii koncových užívateľov 

Odpoveď ÚpSZM: 

SM (SW pre správu zaisteného majetku): aktuálne na Úrade pracuje 9 správcov majetku. 

Požadovaný počet užívateľov, ktorý budú pracovať zo systémom je na začiatok 10 (v rátane 

pána riaditeľa). Bol spracovaný legislatívny návrh, na základe ktorého by sa  mohol počet 

správcov zdvojnásobiť a mali by vzniknúť ďalšie pobočky na Slovensku.  

V rámci rozvoja naceniť jednotkovú cenu licencie = v servisnej zmluve. V zmluve: opcia na 

nákup licencií. V servisnej zmluve sa počet licencii bude navyšovať podľa počtu licencii. 

R (registratúra): S registratúrnym systémom bude pracovať 21 užívateľov. Je predpoklad, že 

do dvoch rokov sa počet zdvojnásobí. V rámci rozvoja naceniť jednotkovú cenu licencie = 

v servisnej zmluve. 

 

b) nie je definované, či predmetom dodávky diela je aj migrácia dát zo súčasného Registratúrneho 

systému (ak ho Obstarávateľ využíva) 

Odpoveď ÚpSZM: 

SM: Údaje z excelových súborov je nutné importovať do systému správy zaisteného majetku. 

Začiatok s počiatočných stavov.  

R: Úrad neuvažuje nad preklápaním záznamov do nového systému. 

 

c) nie je definovaný harmonogram projektu, resp. požiadavky na harmonogram 

Odpoveď ÚpSZM: 

SM: Úrad požaduje dodanie diela do 8 mesiacov od podpísania zmluvy. 1 mesiac skúšobnej 

prevádzky a ostré nasadenie systému najneskôr apríl - máj 2023. 

HARMONOGRAM PROJEKTU (od podpisu zmluvy): 

analýza a dizajn: 2 mesiace, 

nákup technických prostriedkov a služieb: 1 mesiac, 



implementácia: 3 mesiace, 

nasadenie: 2 mesiace. 

R: Nasadenie registratúrneho systému od 1. januára 2023 do ostrej prevádzky. 

Záujemca 2: 

- ÁNO 

Záujemca 3: 

a) Pre zvýšenie jednoznačnosti zadania navrhujeme doplniť do Opisu nasledovné 

odpovede/spresnenia: 

b) Proces Udelenie pokuty – predpokladá zadávateľ platby pokút prostredníctvom platobného 

modulu ÚPVS? 

Odpoveď ÚpSZM: 

SM: Úrad aktuálne nepožaduje zadávať platby cez modul ÚPVS. 

 

c) Rozumieme správne, že súčasťou riešenia bude aj podpora pre prístup cez mobilné zariadenie, 

ktorá bude umožňovať vstup elektronických dokumentov k prípadu a  inventarizáciu majetku? Ak 

áno, navrhujeme spresniť formulácie typu „by bol ideálny“ na „je požadovaný“. 

Odpoveď ÚpSZM: 

Formulácia sa zmení na: je požadovaný. 

Záujemca 4: 

a) Proces: Evidencia zaisteného majetku, Nehnuteľný majetok 

Akú formu integrácie a v akom rozsahu poskytne ÚGKK, resp. GKÚ verejnému obstarávateľovi?  

Odpoveď ÚpSZM: 

Úrad má priamy prístup na portál GKÚ. Úrad aktuálne nemá integračnú zmluvu s GKÚ. Úrad požaduje 

novú zmluvu s GKÚ, ktorá by sa mala riešiť s v procese analýzy. 

b) Proces: Prvotné úkony v rámci správy zaisteného majetku 

Disponuje úrad licenciami vyťažovacieho softvéru, ktorý je možné integrovať do obstarávaného 

SW? 

Odpoveď ÚpSZM: 

Úrad nedisponuje licenciou vyťažovacieho SW. Aby neúmerne nezvýšil cenu diela, úrad upúšťa od 

tejto z požiadavky. 

c) Proces: Evidovanie nového prípadu zaistenia majetku 

Notifikácie sú uvažované len v rámci obstarávaného IS formou zobrazovania oznámení v IS alebo aj 

externe formou zasielaných sms/e-mailov na kontakty mimo používateľov obstarávaného SW? 

Odpoveď ÚpSZM: 

Úrad požaduje zasielanie emailových notifikácií len v rámci úradu. 

 

d) Proces: Prebratie a uskladnenie zaisteného majetku 

Obstarávateľ uvažuje realizáciu úkonov priamo v teréne. Sú súčasťou verejného obstarávania aj 



mobilné zariadenia (tablet-PC, mobilné telefóny) pre výkon činností v teréne? Ak nie sú súčasťou, 

poskytne verejný obstarávateľ technickú špecifikáciu zariadení, ktoré budú využívané? 

Predpokladá sa využitie zariadení s integrovanou SIM kartou alebo bude potrebné realizovať 

synchronizáciu údajov offline?  

Odpoveď ÚpSZM: 

Úrad potrebuje vyhotovovať zápisnice a protokoly v teréne, kde potrebuje protokoly následne aj 
vytlačiť na prenosnej tlačiarni. Systém pripájania cez SIM je vyhovujúci. Aktuálne sa správca pripája 
na internet pomocou mobilných dát cez služobný telefón. Úrad disponuje notebookmi a prenosnými 
tlačiarňami. Technické parametre:  Výjazdový NB LENOVO ThinkPad E15 GEN2-ITU – i5-1135G7,15.6" 
FHD IPS, 8G, 256G, výjazdová tlačiareň HP zo vstavanou batériou. 
Podľa špecifikácie vysúťaženého SW si úrad zabezpečí ďalšie technické vybavenie ako skener, 
označovač hnuteľného majetku, čítačka kódov, tak aby to bolo kompatibilné s dodaným SW. 
 

c) Proces: Integračné požiadavky 

Na aké „systémy a centrálne komponenty štátnej a verejnej správy“ bude obstarávaný SW 

integrovaný a v akom rozsahu? 

Odpoveď ÚpSZM: 

SM: Základná požiadavka na integráciu systém registratúry: 

- integrácia na GKÚ, 

- integrácia na register fyzických a právnických osôb. 

Úrad aktuálne disponuje licenciou na oceňovanie zaistených vozidiel AUDATEX, kde sa cez webový 

prehliadač po vyplnení formulára získa PDF, alebo vytlačená forma oceneného vozidla. 

Úrad finalizuje podmienky vstupu do evidencie motorových vozidiel prostredníctvom MV SR. 

 

R: Integrácia na centrálne komponenty štátu zistené na základe údajovej bázy v procese analýzy 

a dizajnu. 

 

Záujemca 5: 

- ÁNO 

Otázka č.2: 

Považuje účastník PTK dokument (Príloha k opisu zákazky - Katalóg požiadaviek), ktorý poskytol 

verejný obstarávateľ, za dostatočný, určitý a zrozumiteľný z pohľadu jednoznačného definovania, 

požiadaviek na predmet zákazky a zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže, ktorý bude umožňovať 

predloženie kvalifikovanej ponuky? 

Záujemca 1: 

- Podklad je zrozumiteľný 

Záujemca 2: 

- Máme za to, že predložený katalóg požiadaviek ešte nie je vo finálnej podobe a je potrebné 

sfinalizovať požiadavky na dodávateľa pred tým ako bude uvedený dokument predmetom 

verejného obstarávania. 

Záujemca 3: 

- Pre zvýšenie jednoznačnosti zadania navrhujeme doplniť katalóg požiadaviek o nasledovné 



informácie: 

- Pôjde z pohľadu Zákona o kybernetickej bezpečnosti v prípade systému o poskytovanie 

„Základnej služby“? 

Odpoveď ÚpSZM: 

Nejde o poskytnutie základnej služby 

 

b) Došpecifikovať rozsah poskytovaných údajov v rámci integrácie na IS CSRÚ. 

Odpoveď ÚpSZM: 

Daná problematika sa bude riešiť v procese analýzy a dizajnu. 

 

c) Zvážiť reálnosť poskytovania údajov prostredníctvom IS CSRÚ navrhovanou formou zápisu 

údajov do IS CSRÚ – prevádzkovateľ IS CSRÚ uprednostňuje integráciu volaním API na strane 

poskytovateľa – spôsob integrácie má dopad na prípravu ponuky 

Odpoveď ÚpSZM: 

Úrad uvažuje len s načítavaním údajom z CSRÚ. Nebude do CSRÚ dáta zapisovať. 

Záujemca 4: 

- ÁNO 

Záujemca 5: 

- Niektoré funkčné požiadavky sú popísané veľmi všeobecne a pri väčšine požiadaviek absentuje 

detailný popis požiadavky. Najmä pre funkčné požiadavky pre časť 1 predmetu zákazky 

odporúčame doplnenie týchto informácii. 

Odpoveď ÚpSZM: 

Funkčné požiadavky budú podrobne popísané v časti analýza a dizajn. 

Otázka č.3: 

Aké iné informácie/dokumenty nad rámec poskytnutých dokumentov potrebuje hospodársky subjekt 

vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky? 

Záujemca 1: 

- Definované v odpovedi č.1 

Záujemca 2: 

- Pokiaľ bude sfinalizovaný katalóg požiadaviek objem informácii bude dostatočný. 

Záujemca 3: 

- Uvedené v predošlých bodoch. 

 

 

 



Záujemca 4: 

- Všetky vzorové dokumenty/reporty/štatistiky, ktoré budú uvažované ako vstup alebo výstup 

obstarávaného SW, prípadne ich opisný rozsah. 

Odpoveď ÚpSZM: 

Vzorové dokumenty budú spracované: v časti analýza a dizajn. 

Sledované údaje pri správe zaisteného majetku: 

Prehľad sledovaných údajov pri zaistenom majetku: 1. zaistený majetok (hnuteľný majetok, 

nehnuteľný majetok, finančný majetok, majetkové práva), 2. druh zaisteného majetku, 3. celkový počet 

zaisteného majetku, 4. v priamej správe Úradu -  Závod SŠHR SR Brodnianka, 5. v priamej správe Úradu 

-  Závode SŠHR SR Borovina, 6. v priamej správe Úradu -  SŠHR SR Čachtice, 7. v priamej správe Úradu 

- bezpečnostná schránka VÚB banka, 8. celkovo v priamej správe Úrad, 9. hodnota zaisteného majetku 

v priamej správe Úradu (umiestnené v skladoch/bezpečnostnej schránke). 

Prehľad sledovaných údajov pri hnuteľnom majetku: 1. rozhodnutie o zaistení majetku - orgán, ktorý 

rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, 2. spisová značka/číslo konania, 3. číslo spisu, 4. gestor, 

5. dátum doručenia rozhodnutia, 6. dátum začatia výkonu správy – deň doručenia vykonateľného 

rozhodnutia/deň prevzatia hnuteľnej veci od orgánu, ktorý má vec v držbe, 7. stav spisu, 8. 

identifikačné údaje dotknutej osoby, ktorej majetok bol zaistený, typ majetku, 9. opis zaisteného 

majetku, 9. značka/model/typ, 10. výrobné číslo, 11. ŠPZ, 12. počet najazdených km, 13. rok výroby, 

14. platnosť TK, 15. platnosť  EK, 16. najbližší servis, 17. palivo, 18. množstvo/kusy, 19. priama správa 

Úradu - dátum zaistenia, 20.miesto skladovania (v prípade priamej správy úradu napr. adresa skladu, 

alebo adresa kde je uložená hnuteľná vec), 21. poznámka, 22. hodnota zaisteného majetku pri prevzatí 

(ak bude zrejmá napr. z rozhodnutia orgánu, ktorý majetok zaistil, alebo iný kvalifikovaný odhad 

hodnoty majetku), 23. identifikačné údaje znalca, ktorý bude stanovovať všeobecnú hodnotu 

zaisteného majetku, 24. dátum objednania znaleckého posudku, 25. dátum doručenia znaleckého 

posudku, 26. hodnota majetku podľa znaleckého posudku, 27. hodnota majetku pri jeho odovzdaní 

správcovi, 28. hodnota majetku pri prevzatí od správcu, 29. hodnota majetku pri odovzdaní dotknutej 

osobe/orgánu, ktorý spravuje tento majetok (ak sa podľa osobitných predpisov stáva vlastníkom 

zaisteného majetku štát), 30. náklady na výkon správy - priame náklady úradu na správu majetku, 31. 

nájomné za prenajaté sklady/pozemky na uskladnenie zaisteného majetku, 32. zabezpečenie 

odťahovej služby, 33. odťahová služba, 34. odmena správcu zaisteného majetku a náhrada jeho 

hotových výdavkov, 35. odmena za vyhotovenie znaleckého posudku, 36. odmena za realizáciu dražby 

majetku, 37. odmena za odborné posúdenie stavu majetku napr. pri zvieratách,38.  iné, napr. peňažná 

zábezpeka od dotknutej osoby na úhradu neprimeraných nákladov na správu a jej vyúčtovanie, 39. 

správa zaisteného majetku - identifikačné údaje správcu, 40. zmluvná správa - dátum uzatvorenia 

zmluvy o  výkone správy, 41. dátum zrušenia/zániku zmluvy o výkone správy, 42. správa o činnosti pri 

výkone správy majetku informácie o kontrolách úradu, 43. predaj zaisteného majetku, 44. súhlas 

dotknutej osoby, 45. upovedomenie/súhlas  príslušného orgánu s predajom zaisteného majetku, 46. 

súhlas úradu s predajom zaisteného majetku pre zmluvného správcu, 47. dátum vydania rozhodnutia 

o predaji zaisteného majetku, 48. dátum právoplatnosti rozhodnutia o predaji zaisteného majetku, 49. 

dobrovoľná dražba zaisteného majetku - objednávka/poverenie pre dražobníka, 50. správa o priebehu 

a výsledku dražby, 51. dátum zloženia peňažných prostriedkov získaných predajom do úschovy úradu, 

52. ukončenie správy zaisteného majetku, 53. dátum vrátenia zaisteného majetku dotknutej osobe (ak 

bolo rozhodnutie o zaistení majetku zrušené), 54. dátum vrátenia peňažných prostriedkov dotknutej 

osobe získaných predajom zaisteného majetku (ak bolo rozhodnutie o zaistení majetku zrušené), 55. 



dátum odovzdania zaisteného majetku orgánu, ktorý spravuje tento majetok (ak sa podľa osobitných 

predpisov stáva vlastníkom zaisteného majetku štát). 

Prehľad sledovaných údajov pri nehnuteľnom majetku: 1. rozhodnutie o zaistení majetku - orgán, 

ktorý rozhodnutie vydal, 2. dátum vydania rozhodnutia, 3. spisová značka/číslo konania, 4. číslo spisu, 

5. gestor, 6. dátum doručenia rozhodnutia, 7. dátum začatia výkonu správy – deň doručenia 

vykonateľného rozhodnutia/deň prevzatia hnuteľnej veci od orgánu, ktorý má vec v držbe, 8. stav 

spisu, 9. identifikačné údaje dotknutej osoby, ktorej majetok bol zaistený, 10. zaistený nehnuteľný 

majetok - informácia o skutočnosti, že nehnuteľnosti užíva dotknutá osoba, alebo tretia osoba, 10. 

pozemky - opis zaisteného majetku, 11. obec, 12. katastrálne územie, 13. číslo listu vlastníctva, 14. 

parcelné číslo, 15. výmera, 16. poznámka, 17. typ majetku, 18. stavby - opis zaisteného majetku, 19. 

obec, 20. katastrálne územie, 21. číslo listu vlastníctva, 22. súpisné číslo, 23. číslo bytu alebo 

nebytového priestoru, 24. parcelné číslo pozemku, na ktorom sa stavba nachádza, 25. výmera, 26. 

spôsob využitia, 27. poznámka, 28. hodnota zaisteného majetku pri prevzatí (ak bude zrejmá napr. 

z rozhodnutia orgánu, ktorý majetok zaistil, alebo iný kvalifikovaný odhad hodnoty majetku), 29. 

identifikačné údaje znalca, ktorý bude stanovovať všeobecnú hodnotu zaisteného majetku, 30. dátum 

objednania znaleckého posudku, 31. dátum doručenia znaleckého posudku, 32. hodnota majetku 

podľa znaleckého posudku, 33. hodnota majetku pri jeho odovzdaní správcovi, 34. hodnota majetku 

pri prevzatí od správcu v prípade nájmu, výška peňažných prostriedkov, ktoré sú v úschove úradu, 35. 

hodnota majetku pri odovzdaní dotknutej osobe/orgánu, ktorý spravuje tento majetok (ak sa podľa 

osobitných predpisov stáva vlastníkom zaisteného majetku štát), 36. náklady na výkon správy - priame 

náklady úradu na správu majetku, 37. odmena správcu zaisteného majetku a náhrada jeho hotových 

výdavkov, 38. odmena za vyhotovenie znaleckého posudku, 39. odmena za odborné posúdenie stavu 

majetku, 40. iné, napr. peňažná zábezpeka od dotknutej osoby na úhradu neprimeraných nákladov na 

správu a jej vyúčtovanie, 41. správa zaisteného majetku - identifikačné údaje správcu, 42. zmluvná 

správa - dátum uzatvorenia zmluvy o výkone správy, 43. dátum zrušenia/zániku zmluvy o výkone 

správy   správa o činnosti pri výkone správy majetku, 44. informácie o kontrolách úradu, 45. ukončenie 

správy zaisteného majetku, 46. dátum vrátenia zaisteného majetku dotknutej osobe (ak bolo 

rozhodnutie o zaistení majetku zrušené), 47. dátum vrátenia peňažných prostriedkov dotknutej osobe 

získaných predajom zaisteného majetku (ak bolo rozhodnutie o zaistení majetku zrušené), 48. dátum 

odovzdania zaisteného majetku orgánu, ktorý spravuje tento majetok (ak sa podľa osobitných 

predpisov stáva vlastníkom zaisteného majetku štát). 

 

Prehľad sledovaných údajov pri finančnom majetku: 1. vklad, 2. dátum vydania rozhodnutia, 3. 

spisová značka/číslo konania, 4. číslo spisu, 5. gestor, 6. dátum doručenia rozhodnutia, 7. dátum začatia 

výkonu správy – deň doručenia vykonateľného rozhodnutia, 8. stav spisu, 9. identifikačné údaje 

dotknutej osoby, ktorej majetok bol zaistený, 10. zaistený finančný majetok  - špecifikácia majetku 

(cenné papiere, peňažné prostriedky, komoditné deriváty, virtuálne meny a pod.), 11. typ zaisteného 

majetku, 12. opis zaisteného majetku, 13. množstvo/kusy – hodnota, 14. miesto úschovy (v prípade 

priamej správy úradu napr. pri virtuálnej peňaženke  - verejná adresa, banka), 15. poznámka, 16. 

hodnota zaisteného majetku pri prevzatí (ak bude zrejmá napr. z rozhodnutia orgánu, ktorý majetok 

zaistil, alebo iný kvalifikovaný odhad hodnoty majetku), 17. identifikačné údaje znalca, ktorý bude 

stanovovať všeobecnú hodnotu zaisteného majetku, 18. dátum objednania znaleckého posudku, 19. 

dátum doručenia znaleckého posudku, 20. hodnota majetku podľa znaleckého posudku, 21. hodnota 

majetku pri jeho odovzdaní správcovi, 22. hodnota majetku pri prevzatí od správcu, 23. hodnota 

majetku pri odovzdaní dotknutej osobe/orgánu, ktorý spravuje tento majetok (ak sa podľa osobitných 

predpisov stáva vlastníkom zaisteného majetku štát), 24. náklady na výkon správy - priame náklady 



úradu na správu majetku, 25. odmena správcu zaisteného majetku a náhrada jeho hotových výdavkov, 

26. odmena za vyhotovenie znaleckého posudku, 27. odmena za odborné posúdenie stavu majetku, 

28. iné, napr. peňažná zábezpeka od dotknutej osoby na úhradu neprimeraných nákladov na správu 

a jej vyúčtovanie, 29. správa zaisteného majetku - identifikačné údaje správcu zmluvná, 30. správa - 

dátum uzatvorenia zmluvy o výkone správy, 31. dátum zrušenia/zániku zmluvy o výkone správy, 32. 

správa o činnosti pri výkone správy majetku, 33. informácie o kontrolách úradu, 34. predaj zaisteného 

majetku, 35. súhlas dotknutej osoby, 36. upovedomenie/súhlas príslušného orgánu s predajom 

zaisteného majetku, 37. súhlas úradu s predajom zaisteného majetku pre zmluvného správcu, 38. 

dátum vydania rozhodnutia o predaji zaisteného majetku, 39. dátum právoplatnosti rozhodnutia 

o predaji zaisteného majetku, 40. predaj zaisteného, 41. majetku na príslušnej burze - 

poverenie/objednávka pre obchodníka, 42. správa o priebehu a výsledku predaja, 43. dátum zloženia 

peňažných prostriedkov získaných predajom do úschovy úradu ukončenie správy zaisteného majetku, 

44. dátum vrátenia zaisteného majetku dotknutej osobe (ak bolo rozhodnutie o zaistení majetku 

zrušené), 45. dátum vrátenia peňažných prostriedkov dotknutej osobe získaných predajom zaisteného 

majetku  (ak bolo rozhodnutie o zaistení majetku zrušené), 46. dátum odovzdania zaisteného majetku 

orgánu, ktorý spravuje tento majetok (ak sa podľa osobitných predpisov stáva vlastníkom zaisteného 

majetku štát). 

Prehľad sledovaných údajov pri majetkových právach: 1. rozhodnutie o zaistení majetku - orgán, ktorý 

rozhodnutie vydal, 2. dátum vydania rozhodnutia, 3. spisová značka/číslo konania, 4. číslo spisu , 5. 

gestor. 6. dátum doručenia rozhodnutia, 7. dátum začatia výkonu správy – deň doručenia 

vykonateľného rozhodnutia, 8.stav spisu, 9. identifikačné údaje dotknutej osoby, ktorej majetok bol 

zaistený, 10. zaistený majetok - majetková účasť v právnickej osobe, 11. špecifikácia zaisteného 

majetku, 12. poznámka, 13. hodnota zaisteného majetku pri prevzatí (ak bude zrejmá napr. 

z rozhodnutia orgánu, ktorý majetok zaistil, alebo iný kvalifikovaný odhad hodnoty majetku), 14. 

identifikačné údaje znalca, ktorý bude stanovovať všeobecnú hodnotu zaisteného majetku, 15. dátum 

objednania znaleckého posudku 16. dátum doručenia znaleckého posudku, 17. hodnota majetku podľa 

znaleckého posudku, 18. hodnota majetku pri jeho odovzdaní správcovi, 19. hodnota majetku pri 

prevzatí od správcu, 20. v prípade nájmu, výška peňažných prostriedkov, ktoré sú v úschove úradu, 21. 

hodnota majetku pri odovzdaní dotknutej osobe/orgánu, ktorý spravuje tento majetok (ak sa podľa 

osobitných predpisov stáva vlastníkom zaisteného majetku štát), 22. náklady na výkon správy - priame 

náklady úradu na správu majetku, 23. nájomné za prenajaté sklady/pozemky na uskladnenie časti 

zaisteného majetku, 24. odmena správcu zaisteného majetku a náhrada jeho hotových výdavkov, 25. 

odmena za vyhotovenie znaleckého posudku, 26. odmena za realizáciu dražby majetku, 27.odmena za 

odborné posúdenie stavu majetku, 28. iné, napr. peňažná zábezpeka od dotknutej osoby na úhradu 

neprimeraných nákladov na správu a jej vyúčtovanie, 29. správa zaisteného majetku - identifikačné 

údaje správcu, 30. správa majetkovej účasti v právnickej osobe - dátum poverenia osoby zapísanej v 

zozname správcov, 31. dátum odmietnutia poverenia, 32. dátum zrušenia/zániku poverenia, 33. správa 

o činnosti pri výkone správy podielu, 34. informácie o kontrolách úradu, 35. zmluvná správa - dátum 

uzatvorenia zmluvy o výkone správy, 36. dátum zrušenia/zániku zmluvy o  výkone správy, 37. správa 

o činnosti pri výkone správy majetku, 38. informácie o kontrolách úradu, 39. predaj zaisteného 

majetku, 40. súhlas dotknutej osoby, 41. upovedomenie/súhlas príslušného orgánu s predajom 

zaisteného majetku, 42. súhlas úradu s predajom zaisteného majetku pre zmluvného správcu, 43. 

dátum vydania rozhodnutia o predaji zaisteného majetku, 44. dátum právoplatnosti rozhodnutia 

o predaji zaisteného majetku, 45. dobrovoľná dražba zaisteného majetku - objednávka/poverenie pre 

dražobníka, 46. správa o priebehu a výsledku dražby, 47. dátum zloženia peňažných prostriedkov 

získaných predajom do úschovy úradu, 48. ukončenie správy zaisteného majetku, 49. dátum vrátenia 

zaisteného majetku dotknutej osobe (ak bolo rozhodnutie o zaistení majetku zrušené), 50. dátum 



vrátenia peňažných prostriedkov dotknutej osobe získaných predajom zaisteného majetku  (ak bolo 

rozhodnutie o zaistení majetku zrušené), 51. dátum odovzdania zaisteného majetku orgánu, ktorý 

spravuje tento majetok (ak sa podľa osobitných predpisov stáva vlastníkom zaisteného majetku štát). 

 

Prehľad sledovaných údajov pri odovzdaní zaisteného majetku: 1. dátum odovzdania zaisteného 

majetku orgánu, ktorý spravuje tento majetok, 2. rozhodnutie o zaistení majetku - orgán, ktorý 

rozhodnutie vydal, 3. dátum vydania rozhodnutia, 4. spisová značka/číslo konania, 5. číslo spisu, 6. 

gestor, 7. dátum doručenia rozhodnutia, 8. dátum začatia výkonu správy – deň doručenia 

vykonateľného rozhodnutia/deň prevzatia hnuteľnej veci od orgánu, ktorý má vec v držbe, 9. stav 

spisu, 10. identifikačné údaje dotknutej osoby, ktorej majetok bol zaistený, 11. typ majetku opis 

zaisteného majetku, 12. značka/model/typ, 13. výrobné číslo, 14. ŠPZ, 15. počet najazdených km, 16. 

rok výroby, 17. platnosť TK, 18. platnosť EK, 18.  najbližší servis, 19. palivo, 20. množstvo/kusy, 21. 

priama správa Úradu - dátum zaistenia, 22. miesto skladovania (v prípade priamej správy úradu napr. 

adresa skladu, alebo adresa kde je uložená hnuteľná vec), 23. poznámka, 24. hodnota zaisteného 

majetku pri prevzatí (ak bude zrejmá napr. z rozhodnutia orgánu, ktorý majetok zaistil, alebo iný 

kvalifikovaný odhad hodnoty majetku), 25. identifikačné údaje znalca, ktorý bude stanovovať 

všeobecnú hodnotu zaisteného majetku a dátum objednania znaleckého posudku, 26. dátum 

doručenia znaleckého posudku, 27. hodnota majetku podľa znaleckého posudku, 28. hodnota majetku 

pri jeho odovzdaní správcovi, 29. hodnota majetku pri prevzatí od správcu, 30. hodnota majetku pri 

odovzdaní dotknutej osobe/orgánu, ktorý spravuje tento majetok (ak sa podľa osobitných predpisov 

stáva vlastníkom zaisteného majetku štát), 31. náklady na výkon správy - priame náklady úradu na 

správu majetku, 32. nájomné za prenajaté sklady/pozemky na uskladnenie zaisteného majetku, 33. 

zabezpečenie odťahovej služby, 34. odťahová služba, 35.odmena správcu zaisteného majetku 

a náhrada jeho hotových výdavkov odmena za vyhotovenie znaleckého posudku, 36. odmena za 

realizáciu dražby majetku, 37. odmena za odborné posúdenie stavu majetku napr. pri zvieratách, 38. 

iné, napr. peňažná zábezpeka od dotknutej osoby na úhradu neprimeraných nákladov na správu a jej 

vyúčtovanie, 39. správa zaisteného majetku - identifikačné údaje správcu, 40. zmluvná správa - dátum 

uzatvorenia zmluvy o  výkone správy, 41. dátum zrušenia/zániku zmluvy o výkone správy  a správa 

o činnosti pri výkone správy majetku, 42. informácie o kontrolách úradu, 43. predaj zaisteného 

majetku, 44. súhlas dotknutej osoby upovedomenie/súhlas  príslušného orgánu s predajom 

zaisteného majetku, 45. súhlas úradu s predajom zaisteného majetku pre zmluvného správcu, 46. 

dátum vydania rozhodnutia o predaji zaisteného majetku, 47. dátum právoplatnosti rozhodnutia 

o predaji zaisteného majetku, 48. dobrovoľná dražba zaisteného majetku - objednávka/poverenie pre 

dražobníka, 49. správa o priebehu a výsledku dražby, 50. dátum zloženia peňažných prostriedkov 

získaných predajom do úschovy úradu, 51. ukončenie správy zaisteného majetku, 52. dátum vrátenia 

zaisteného majetku dotknutej osobe (ak bolo rozhodnutie o zaistení majetku zrušené), 53. dátum 

vrátenia peňažných prostriedkov dotknutej osobe získaných predajom zaisteného majetku  (ak bolo 

rozhodnutie o zaistení majetku zrušené), 54. dátum odovzdania zaisteného majetku orgánu, ktorý 

spravuje tento majetok (ak sa podľa osobitných predpisov stáva vlastníkom zaisteného majetku štát). 

 

Záujemca 5: 

-  

Otázka č.4: 

Myslíte si, že dokážete dodať požadované riešenie pomocou komerčného krabicového riešenia, 

viacerých krabicových riešení? 



Ak áno, aké komerčné krabicové riešenia?  

Ak nie, akú veľkú časť riešenia predpokladáte, že bude treba vyvíjať? 

Záujemca 1: 

- ÁNO – dokážeme riešenie dodať pomocou krabicového riešenia. Riešenie bude postavené na 

platforme Fabasoft eGov-Suite 2022. Odhadujeme, že bude potrebné vyvíjať 30% riešenia. 

Záujemca 2: 

- MS Sharepoint, Camunda, ActiveOffice. 

- 30% vyvíjať 

Záujemca 3: 

- Nie, riešenie budeme vyvíjať v zmysle požiadavky v celom rozsahu 

Záujemca 4: 

- Čiastočne, Registratúra, 

- Vyvíjať: SW pre správu zaisteného majetku. 

Záujemca 5: 

- Pre časť 2 - Elektronický informačný systém registratúry ANO. 

Pre časť 1 – na základe poskytnutých informácii nevieme v súčasnosti relevantne zodpovedať. 

- eOffice ERM 

- Vývoj: Nie je možné v tejto fáze určiť. 

Otázka č.5: 

Identifikovali ste v katalógu požiadaviek, požiadavky, ktoré značne navyšujú prácnosť (a cenu) 

riešenia? Ktoré sú to? 

Záujemca 1: 

- Navyšujú cenu ale interne, pretože ich musíme implementovať: - Reporting 

Záujemca 2: 

- NIE 

Záujemca 3: 

- Prácnosť riešenia/cenu navyšujú nasledovné požiadavky: 

F_14: V tabuľkových zoznamoch umožniť sumárne spočítavanie číselných hodnôt v tabuľke, ako je 

súčet, aritmetický priemer, minimálna a maximálna hodnota. Výpočet hodnôt bude možno 

vykonať aj označením konkrétnych buniek v tabuľke. 

H_1: Požaduje sa aby predmet obstarávania bol zo strany úspešného uchádzača zrealizovaný do 6 

mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo. 

Odpoveď ÚpSZM: 

Termín v požiadavke H_1 bude zmenený na do 8 mesiacov.  

Záujemca 4: 

- NIE 

Záujemca 5: 

- NIE 



Otázka č.6: 

Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v podkladoch, ktorá by Vám bezdôvodne bránila v 

účasti alebo túto účasť neprimerane sťažila?  

Ak áno, uveďte ktorá časť to je a ako ju navrhujete upraviť. 

Záujemca 1: 

- NIE 

Záujemca 2: 

- NIE 

Záujemca 3: 

- NIE 

Záujemca 4: 

- Úroveň zhody systému na správu registratúry, ktorú verejný obstarávateľ požaduje je „Vysoká 

úroveň“. Naše riešenie v súčasnosti disponuje úrovňou zhody „Stredná úroveň“. Dovoľujeme si 

požiadať verejného obstarávateľa o prehodnotenie možnosti dodania softvéru so strednou a 

vysokou úrovňou, keďže je možné, že aj úroveň zhody „stredná úroveň“ disponuje funkcionalitami, 

ktoré pokryjú požiadavky úradu a nepredražia neprimerane cenu diela. 

Odpoveď ÚpSZM: 

Úrad požaduje Vysokú úroveň zhody z dôvodu bezpečnosti a prípravy na všetky požiadavky 

legislatívy. Ak registratúrny IS nespĺňa vysokú úroveň zhody, je potrebné analyzovať v čom konkrétne 

– či to nemá vplyv napríklad na bezpečnosť, či inú významnú požiadavku. Na takúto analýzu úrad 

zrejme nebude mať čas, preto necháme vysokú úroveň zhody. 

Záujemca 5: 

- NIE 

Otázka č.7: 

Sú podľa názoru účastníka PTK v dostatočnej miere a rozsahu identifikované aktivity v rámci prílohy č. 

3 „Návrh opisu predmetu zákazky“ pre takýto typ zákazky? 

Záujemca 1: 

- Nie sú popísané detailne len za oblasť Registratúrnu, nie však čo sa týka externých integrácií, 

integračnej platformy 

Záujemca 2: 

- ÁNO 

Záujemca 3: 

- Po doplnení informácií v bodoch 1 a 2. 

Záujemca 4: 

- ÁNO 

Záujemca 5: 

- NIE 

Otázka č.8: 

Prosím uveďte formy licencovania pre vaše navrhované riešenie 



Záujemca 1: 

- Licencia per User, alebo Licencia CC 

Záujemca 2: 

- per User / per Workflow 

Záujemca 3: 

- Licencia pre používanie systému 

Záujemca 4: 

- Registratúra: Nevýhradná licencia – krabicový produkt 

- SW pre správu zaisteného majetku: Je možná aj výhradná licencia s prípadným odovzdaním 

zdrojových kódov. 

Záujemca 5: 

- Udelenie odplatnej, nevýhradnej, územne obmedzenej licencie na územie Slovenskej republiky, 

neprevoditeľnej v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015  Z. z. Autorský zákon na celú dobu trvania 

majetkových práv k používaniu diela (eOffice) Dodávateľa alebo akejkoľvek jeho časti. 

Otázka č.9: 

Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet zákazky sám, alebo by musel/preferoval 

využitie subdodávateľov, resp. by vytvoril skupinu dodávateľov? 

Záujemca 1: 

- Pre riešenie by sme museli využiť subdodávateľov za oblasti: 

-integračnej platformy 

-Fulltext 

Záujemca 2: 

- Sám 

Záujemca 3: 

- Predmet zákazky časť 1 „Správa zaisteného majetku“ by sme realizovali samostatne bez 

subdodávateľov 

Záujemca 4: 

- uvažujeme realizáciu bez subdodávok v rámci interných kapacít. 

Záujemca 5: 

- Vedeli by sme plnenie predmetu zákazky zabezpečiť vlastnými prostriedkami. 

Otázka č.10: 

Mal by hospodársky subjekt záujem zúčastniť sa plánovaného verejného obstarávania a predložil by 

ponuku na predmet zákazky: „Správa zaisteného majetku a Registratúra“? 

Záujemca 1: 

- ÁNO 

Záujemca 2: 

- ÁNO 

Záujemca 3: 

- ÁNO 



Záujemca 4: 

- ÁNO 

Záujemca 5: 

- ÁNO 

 

 

 


