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LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, 2015 

SEVITECH a. s., 2015 



 

 

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO 

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 
 

číslo zmluvy objednávateľa: 1/2015-1.9 

číslo zmluvy dodávateľa 1: 01/2015/V 
číslo zmluvy dodávateľa 2: SEV-115011114  

1. Zmluvné strany 

1.1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky 
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  

Slovenská republika 

IČO: 42181810 

DIČ: 2023106679 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu: 7000389046/8180  

IBAN SK1481800000007000389046 
v zastúpení: Ing. Peter Žiga, PhD. – minister 

(ako „objednávateľ“) 

na jednej strane, 

a 

skupinou dodávateľov zloženou z nasledovných subjektov 

1.2 LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 

 
IČO: 00692069 

DIČ: 2020482871 

DPH IČ: SK2020482871 
Gavlovičova 9, 04017 Košice 

bankové spojenie: ČSOB Košice, číslo účtu: 13312273/7500 

IBAN: SK73 7500 0000 0000 13312273 
SWIFT: CEKOSKBX 

v zastúpení: Ing. Ladislav Plánka, konateľ 

 
(ďalej len ako „LYNX“, alebo „Dodávateľ 1“) 

 

1.3 SEVITECH a. s. 

 
IČO: 31605052  

DIČ: 2020444338 
DPH IČ: SK2020444338 

Mlynské nivy 71, Bratislava 821 05 

bankové spojenie: Tatra banka a.s., Žilina, číslo účtu: 26 2753 5593/1100 

IBAN: SK56 1100 0000 0026 2753 5593 
SWIFT: TATR SK BX 

v zastúpení: Ing. Jaroslav Murár - predseda predstavenstva 

Jaroslav Gajdoš - člen predstavenstva 
(ďalej len ako „SEVITECH“, alebo „Dodávateľ 2“) 

 

(LYNX a SEVITECH ďalej len ako „Dodávateľ“) 

 

na druhej strane 

 

sa dohodli na nasledovnom: 



 

 

ÚČEL DODATKU: 

Účelom tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. zmluvy objednávateľa: 1/2015-1.9, č. zmluvy 

dodávateľa č. 1: 01/2015/V, č. zmluvy dodávateľa č.2: SEV-115011114 zo dňa 23.01.2015 (ďalej ako 

„Zmluva“) je úprava vybraných ustanovení Zmluvy za účelom zohľadnenia objektívnych skutočností. 

Žiadny z bodov dodatku nenapĺňa znaky uvedené v §10a ods. 1 a 2 zákona č. 25/2006 o verejnom 

obstarávaní a dôvody pre jednotlivé zmeny sú uvedené nižšie. 

K bodu 3.1 - upravuje  názov „služby informačného systému“, ktorý bol definovaný v zadávacej 

dokumentácii verejného obstarávania, a ktorý bol zhodne definovaný v ponuke dodávateľa, ktorá tvorí 

Prílohu č. 2 Zmluvy.  

K bodu 3.2 - zosúlaďuje hodnotu plnenia bez DPH vyčíslenú na základe súčtu jednotlivých položiek 

Štruktúrovaného rozpočtu ceny, ktorý tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy.  

K bodu 3.3 -  spresňuje ustanovenie o akceptácií diela nakoľko pôvodné technické termíny mohli 

vyvolávať nejednoznačnosť. 

K bodu 3.4   - úprava nadväzuje na nové znenie bodu 6.3 Zmluvy, pričom je potrebné doplniť 

možnosti akceptovania diela presne špecifikovanými postupmi. 

K bodu 3.5 -  spresnenie obsolétneho bodu7.7 Zmluvy, nakoľko žiadna časť predmetu plnenia nie je 

definovaná mernou jednotkou počtu odpracovaných dní. 

K bodu 3.6 - upravuje Prílohy Zmluvy na základe skutočností, ktoré objektívne nastali až v čase po 

nadobudnutí jej účinnosti.   

K bodu 3.7 – upresňuje pojem „písomná podoba komunikácie“. 

 

2     DEFINÍCIE 

2.1. Nasledujúce slová a výrazy majú v dodatku významy ako je uvedené. 

2.1.1. „Zmluva“ je zmluva o dielo č. zmluvy objednávateľa: 1/2015-1.9, č. zmluvy dodávateľa 

č. 1: 01/2015/V, č. zmluvy dodávateľa č.2: SEV-115011114, ktorú Zmluvné strany 

uzavreli dňa 23.01.2015. 

2.1.2. „Dodatok “ znamená tento dodatok k Zmluve vrátane jeho príloh. 

2.2. Články Zmluvy a jej prílohy, ktoré nie sú v dodatku explicitne uvedené platia naďalej bez 

zmeny. 

2.3. Články Zmluvy a jej prílohy, ktoré sú v dodatku explicitne uvedené platia so zmenami a 

doplnkami uvedenými v dodatku. 

 



 

 

3 PREDMET DODATKU 

ZMLUVA SA MENÍ A DOPĹŇA NASLEDOVNE: 

3.1 V článku 2 – Základný účel a predmet plnenia zmluvy sa dopĺňa o nový bod 2.6. Zmluvy, ktorý 

upravuje hodnotu pre popis a typ atribútu „Názov služby IS“ pre službu „Žiadosť o registráciu 

služby priestorových údajov“ definovaný v Prílohe č. 2 Zmluvy na strane 114 v pôvodnom 

znení „Žiadosť o registráciu súboru priestorových údajov“ nasledovne: 

„2.6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely realizácie projektu bude používaný Názov služby 

IS (kód v MetaIS „sluzba_is_48440“) v znení „Žiadosť o registráciu služby priestorových 

údajov“. 

3.2 V článku 4 -  Zmluvná cena  sa pôvodný text bodu  4.2 Zmluvy  nahradzuje textom v 

nasledujúcom znení: 

„4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za všetky plnenia zmluvy predstavuje sumu 

maximálne vo výške 5.405.833,37 EUR bez DPH, slovom 

päťmiliónovštyristopäťtisícosemstotridsaťtri   EUR a tridsaťsedem centov bez DPH, výška  DPH 

1.081.166,67 EUR, slovom jedenmiliónosemdesiatjedentisícstošesťdesiatšesť  EUR a 

šesťdesiatsedem centov, spolu 6.487.000,00 EUR s DPH, slovom 

šesťmiliónovštyristoosemdesiatsedemtisíc  EUR s DPH. Štruktúrovaný rozpočet ceny za 

realizáciu podľa bodu 2.2 tejto zmluvy a všetky s ním spojené plnenia tvorí prílohu č. 4 tejto 

zmluvy a je pre zmluvné strany záväzný.“ 

3.3 V článku 6 - Doba a miesto plnenia sa pôvodný text bodu 6.3 Zmluvy  nahradzuje textom v 

nasledujúcom znení:  

„6.3. Po ukončení realizácie plnenia zmluvy dodávateľ odovzdá predmet plnenia zmluvy 

objednávateľovi. Dodávateľ za prítomnosti projektového manažéra objednávateľa vykoná 

akceptáciu plnenia, ktorej proces bude definovaný v Úvodnej správe o plnení zmluvy. Dodávateľ 

je povinný pri odovzdávaní predmetu plnenia zmluvy, ktoré sa týka častí IS RPI, predložiť 

projektovému manažérovi výsledky testov preukazujúcich splnenie požiadaviek na realizované 

plnenie zmluvy. V prípade zistenia vád plnenia zmluvy je dodávateľ povinný bezodkladne tieto 

vady odstrániť.“ 

3.4 V článku 6 - Doba a miesto plnenia sa pôvodný text bodu 6.4 Zmluvy nahrádza textom 

v nasledujúcom znení: 

„6.4. Projektový manažér a zamestnanec objednávateľa v riadiacej pozícii s dostatočnými 

kompetenciami na takýto úkon podpíšu samostatný akceptačný protokol pre plnenia poskytované 

v rámci jednotlivých oblastí a súvisiacich aktivít. Akceptačné protokoly budú podpísané výlučne 

za predpokladu, že vykonaná kontrola a testovanie, podľa bodu 6.3 tejto zmluvy, preukáže plnú 

funkčnosť odovzdaných plnení poskytnutých na základe tejto zmluvy. Plná funkčnosť je 

definovaná ako stav, pri ktorom nie sú evidované žiadne vady kategórie A a kategórie B podľa 

bodu 9.4 tejto zmluvy, brániace prevádzke. Pre plnenia, ktorých rozsah a kontrolu kvality nie je 



 

 

možné overiť realizáciou akceptačných a kontrolných testov bude proces akceptácie navrhnutý a 

schválený v Úvodnej správe o plnení zmluvy. 

3.5 V článku 7 – Správy o plnení zmluvy sa pôvodný text bodu 7.7. Zmluvy nahrádza textom 

v nasledujúcom znení:  

„7.7. Súčasťou priebežnej správy je aj finančná správa. Finančná správa musí obsahovať za 

posudzované obdobie informácie o použití finančných prostriedkov na plnenie zmluvy. 

Súčasťou priebežnej správy je aj zoznam čiastkových objednávok vyhotovených podľa potreby 

objednávateľa, zoznam uzatvorených zmlúv o subdodávke s uvedením ich predmetu a ceny. 

Dodávateľ sa zaväzuje predložiť projektovému manažérovi priebežnú správu v lehotách 

určených objednávateľom.“ 

3.6 Týmto dodatkom sú nahradené prípadne doplnené nasledovné prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou 

súčasťou Zmluvy: 

Príloha č. 3 - Časový harmonogram plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 1.4  písmena c) 

zmluvy sa nahrádza prílohou tohto dodatku 

Príloha č. 4 – Rozpočet podľa článku 1.4. písmena d) zmluvy sa nahrádza prílohou tohto 

dodatku. 

Príloha č. 7 -  Kľúčoví experti a ostatné osoby určené dodávateľom zodpovední za plnenie 

zmluvy sa dopĺňa prílohou tohto dodatku. 

3.7 Príloha č. 1 VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZMLUVY sa v článku 2 – Oznámenia, správy 

a písomná komunikácia sa pôvodný text bodu 2.2. nahradzuje textom v nasledujúcom znení: 

„2.2.  Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe 

zmluvy, sa vyhotovia, pokiaľ nie je stanovené inak, v písomnej podobe. Na účely tejto zmluvy sa 

za písomnú podobu správy bude považovať aj elektronická pošta preukázateľne odoslaná 

z kontaktnej adresy elektronickej pošty jednej zmluvnej strany uvedenej v bode 11.2 tejto 

zmluvy na emailovú adresu druhej zmluvnej strany uvedenú  v bode 11.2 tejto Zmluvy. 

Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.“ 

4 ZÁVERČENÉ USTANOVENIA 

4.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. 

4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej dodatkov ostávajú nezmenené v platnosti. 

4.3 Dodatok je vyhotovený v 7 rovnopisoch, pričom 5 rovnopisov obdrží objednávateľ a 2 rovnopisy 

obdrží dodávateľ. 

 



 

 

 

Za objednávateľa 

Autorizovaný podpis 

Za dodávateľa 

Autorizovaný podpis 

  

Meno (čitateľne) a funkcia 

Ing. Peter Žiga, PhD. 

Minister životného prostredia SR 

Meno (čitateľne) a funkcia 

Ing. Ladislav Plánka,  

konateľ spoločnosti LYNX - spoločnosť 

s ručením obmedzeným Košice 

  

 Ing. Jaroslav Murár - predseda predstavenstva,   

spoločnosti SEVITECH 

 

 

 

 

 

Jaroslav Gajdoš - člen predstavenstva 

spoločnosti SEVITECH 

 

Dátum: Dátum: 

Miesto: v Bratislave Miesto: v Bratislave 



 

 

Príloha č. 3 zmluvy 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram realizácie projektu 

Realizačná etapa Trvanie realizačnej etapy 

1 Analýza a dizajn IS  02/2015  -  11/2015 

2 Implementácia IS 02/2015  -  10/2015 

3 Testovanie IS 02/2015  -  11/2015 

4 Nasadenie IS 02/2015  -  11/2015 

5 Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií 02/2015  -  11/2015 

6 Riadenie projektu  02/2015  -  12/2015 

 

  

Mesiac realizácie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kalendárny mesiac 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 

1 Analýza a dizajn IS    
 

                
  

2 Implementácia IS   
 

                
  

3 Testovanie IS   
 

                
  

4 Nasadenie IS   
 

                
  

5 Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií   
 

                
  

6 Riadenie projektu    
 

                
  



 

 

 

Príloha č. 7 zmluvy 

 

Kľúčoví experti a ostatné osoby určené dodávateľom zodpovední za plnenie zmluvy 

 

Kľúčový expert č. 1: integračný a softvérový architekt  

–  Ing. Tomáš Baculák 

Kľúčový expert č. 2: expert pre oblasť INSPIRE  

– Mgr. Radoslav Chudý 

Kľúčový expert č. 3: architekt bezpečnosti  

– Ing. Dušan Kotora 

Kľúčový expert č. 4: expert pre bezpečnosť databáz  

– Ing. Peter Makláry 

Kľúčový expert č. 5: expert pre oblasť geografických informačných systémov  

– Mgr. Martin Guľaš 

Kľúčový expert č. 6: expert pre systémy monitorovania bezpečnosti  

– Ing. Ján Odzgan 

Kľúčový expert č. 7: architekt systémov monitorovania prevádzky podporných 

technologických zariadení  

– Ing. Ľuboš Veselovský 

Kľúčový expert č. 8: Konzultant  analytik  

– Ing. Radoslav Kováč 

 


