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LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, 2015 

SEVITECH a. s., 2015 



 

DODATOK Č.3 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 pre refundáciu SK14 8180 0000 0070 0038 9046    
číslo účtu: 7000389054/8180  

IBAN pre platbu zo zálohy SK89 8180 0000 0070 0038 9054 

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. 3 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 v znení 

existujúcich dodatkov č. 1 a 2  (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. Dôvodom pre uzatvorenie dodatku č. 3 je rozšírenie spôsobu financovania časti 

projektových aktivít z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na základe vyzvania č. OPII-

2015/7/1-FP pre projekt Register priestorových informácií – 2. fáza (ďalej aj ako „fázovanie 

projektu“).  

K bodu 3.1 - upravuje sa z dôvodu fázovania projektu: Register priestorových informácií – 2. fáza sa 

dopĺňa financovanie z nového Operačného programu vrátane upresnenia konkrétnej prioritnej osi, 

investičnej priority a špecifických cieľov. 

K bodu 3.2 - upravuje sa z dôvodu fázovania projektu: Register priestorových informácií – 2. fáza sa 

dopĺňa Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci 

orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra. 

K bodu 3.3 - ide o úpravu relevantnej prílohy s časovým harmonogramom plnenia predmetu zmluvy, 

ktorá súvisí  s fázovaním projektu a je v súlade s Článkom 14, bod 14.1 Zmluvy. 

 

 

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 1 – Základné ustanovenia zmluvy sa dopĺňa nový bod 1.5 zmluvy v nasledujúcom 

znení: 

„Objednávateľ uzatvorí s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako poskytovateľom 

Nenávratného finančného príspevku z operačného programu Integrovaná infraštruktúra zmluvu 

financovanú zo štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

(OPII), prioritnej osi 7: „Informačná spoločnosť“, investičnej priority: „Posilnenie aplikácií IKT 

v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, 

elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva“, špecifického cieľa: 7.3 Zvýšenie kvality, 

štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov a 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu 

a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov. 

 

3.2 V Prílohe č.1 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZMLUVY, článku 19 - Okolnosti vylučujúce 

zodpovednosť sa pôvodný text bodu 19.1  nahradzuje textom v nasledujúcom znení:  

„19.1.  Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na 

vôli povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nie je možné rozumne 

predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a 

ďalej, že by v dobe vzniku prekážku predvídala. Medzi okolnosti vylučujúce zodpovednosť patrí 

aj konanie, resp. nekonanie UV SR, MF SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR resp. EK, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany dodávateľa voči 

objednávateľovi. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla najprv v dobe, keď povinná 

strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené len na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú 

tieto povinnosti spojené.“ 

3.3 Týmto dodatkom je nahradená nasledovná príloha, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy: 

Príloha č. 3 - Časový harmonogram plnenia predmetu zmluvy definovaná podľa bodu 1.4  

písmena c) zmluvy sa nahrádza prílohou tohto dodatku. 

 

 

 



 

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  -  01/2016 

3 Testovanie IS 02/2015  -  03/2016 

4 Nasadenie IS 02/2015  -  05/2016 

5 Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií 02/2015  -  12/2015 

6 Riadenie projektu  02/2015  -  12/2015 

 

Mesiac realizácie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

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 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 

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    
 

                
       


