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DODATOK č. 4 K ZMLUVE O DIELO 
č. ŠOP SR 114/2012

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

medzi

Ob j ednávateľom:

Názov: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Sídlo: Tajovského 28B, 974 01, Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Milan Boroš -  generálny riaditeľ ŠOP SR
IČO: 17 058 520
DIČ: 2021526188
IČDPH: SK2021526188
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000390899/8180

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

na jednej strane 

a

Lomtec.com a.s.
Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava
IČO: 35 795 174
DIČ:2020279745
IČ DPH: SK 2020279745
zápis v registri: Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa, vložka č. 5024/B
konajúci prostredníctvom: Miroslav Ličko -  predseda predstavenstva

Miroslav Sedlák -  podpredseda predstavenstva 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., 0630662914/0900 
( ďalej len ako „Zhotoviteľ 1“ alebo „Lomtec“,“)

LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Gavlovičova 9, 040 17 Košice 
IČO: 00 692 069 
DIČ:2020482871 
IČ DPH: SK2020482871
zápis v registri: Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo W I N
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konajúci prostredníctvom: Ing. Ladislav Plánka - konateľ 
bankové spojenie: ČSOB Košice, číslo účtu: 13312273/7500 
(ďalej len „Zhotoviteľ 2“ alebo ako „Lynx“)

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24, 821 06 Bratislava 
IČO: 30814081 
D IČ:2020912157 
IČ DPH: Nie je platcom DPH
zápis v registri: MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768 
konajúci prostredníctvom: RNDr. Ján Šeffer CSc. 
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., 2667455010/1100 
(ďalej len ako „Zhotoviteľ 3“ alebo „Daphne“ )

Homopotočná 1, 917 01 Trnava 
IČO: 36 224 278 
DIČ: 2020163090 
IČ DPH: SK2020163090
zápis v registri: Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10037/T 
konajúci prostredníctvom: Ing. Lucia Dubná, podpredseda predstavenstva 
bankové spojenie: SLSP, a.s., 286397620/0900 
(ďalej len ako „Zhotoviteľ 4“ alebo „YMS“)

Všetci spolu ako skupina zhotoviteľov „Lomtec, Lynx, Daphne a YMS“, ktorá uzatvorila 
združenie na základe zmluvy o združení zo dňa 20.11.2012 ďalej len ako „Zhotoviteľ“.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Dňa 28.12.2012 uzavreli Objednávateľ a Zhotoviteľ Zmluvu o dielo č. ŠOP
SR/l 14/2012, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa
dielo: vytvorenie, zavedenie a vykonanie Monitoringu biotopov a druhov európskeho 
významu, a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi odplatu (ďalej len 
„Zmluva“).

1.2. Dňa 01.01.2013 bol do funkcie štatutárneho zástupcu Objednávateľa menovaný Ing. 
Milan Boroš.

1.3. Dňa 28.02.2013 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k Zmluve.
1.4. Dňa 27.07.2013 nadobudol účinnosť Dodatok č. 2 k Zmluve
1.5. Dňa 18.02.2014 nadobudol účinnosť Dodatok č. 3 k Zmluve
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2. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 1 Úvodné ustanovenia sa dopĺňa o ods. 1.11, ktorý
znie:
..Krabicový softvér“ -  je  softvér tretích strán, ktorý bol už vytvorený tretím i stranami 
pred  vytvorením KIM S a je  funkčný a oddeliteľný od  K  IMS.“

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia čl. 10 tak, že ods. 10.1. sa mení tak, že po
zmene znie nasledovne:
„Vprípade, ak v rámci plnenia predmetu Zmluvy podľa tejto Zmluvy alebo jeho časti, bude
dodané plnenie, ktoré je  Predmetom duševného vlastníctva, Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi
a jeho podriadeným organizáciám odovzdaním tohto plnenia bezodplatný, výhradný a časovo 
(obmedzený len časom trvania majetkových práv) i územne neobmedzený súhlas na:

a) vyhotovenie rozmnoženiny Predmetu duševného vlastníctva;
b) spracovanie, preklad a adaptáciu Predmetu duševného vlastníctva;
c) zaradenie Predmetu duševného vlastníctva do súborného diela;
d) verejné vystavenie Predmetu duševného vlastníctva;
e) verejné vykonanie Predmetu duševného vlastníctva;
j)  verejný prenos Predmetu duševného vlastníctva.
Ustanovenia podľa písm. d), e) a f  tohto bodu sa nevzťahujú na zdrojový kód KIMS.

Ak bude v rámci plnenia predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom dodané plnenie, ktoré 
bolo vytvorené treťou osobou pre Zhotoviteľa a je  Predmetom duševného vlastníctva, zmluvné 
strany sa dohodli, že Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi a jeho podriadeným organizáciám 
odovzdaním tohto plnenia bezodplatnú, výhradnú a časovo (obmedzené trvaním majetkových 
práv) i územne neobmedzenú licenciu v rovnakom rozsahu a zároveň Zhotoviteľ (v postavení 
Poskytovateľa licencie k predmetu'Zmluvy alebo jeho časti) vyhlasuje, že je  oprávnený uzatvoriť 
tento Dodatok č. 4 s Objednávateľotn (v postavení Nadobúdateľa licencie k predmetu Zmluvy 
alebo jeho časti) v zmysle spôsobu udeľovania licencií nositeľmi autorských práv podľa 
Autorského zákona.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh zostávajú 
nezmenené.

3. Záverečné ustanovenia

3.1. T ento dodatok sa vyhotovuje písomne.
3.2. Tento dodatok je vyhotovený v 11 vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží 3 

vyhotoveniach spolu s prílohami a každý zhotoviteľ po dve vyhotovenia spolu 
s prílohami.

3.3. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky, bez použitia kolíznych noriem.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, 
uzatvárajú ho na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ho v tiesni či 
za inak nevýhodných podmienok, a na znak svojho súhlasu, byť týmto dodatkom 
viazaní, ho podpisujú.
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3.4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v “Centrálnom registri zmlúv“ 
(http://crz.gov.sk/).

V Banskej Bystrici, dňa 22.10.2015

O

za Zhotoviteľa

podpis
meno
funkcia

Mgr. Miroslav Ličko
predseda predstavenstva Lomtec.com, a.s.

podpis
meno
funkcia:

Mgr. Miroslav Sedlák
podpredseda predstavenstva Lomtec.com, a.s.

za Objednávateľa

podpis :

meno : 
funkcia:

Milan Boroš 
orálny riaditeľ ŠOP SR
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