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Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Obchodné meno: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik,
Odštepný závod Sobrance
sídlo: Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
Zastúpený: Ing. Lucia Miňová PhD., riaditeľ odštepného závodu
IČO: 360 383 51
IČ DPH: SK 2020087982
IBAN: SK29 0200 0000 0013 6719 3958
Peňažný ústav: VÚB Sobrance
Štátny podnik zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel PŠ, vložka
č. 155/ S
(ďalej len „Objednávateľ“)
1.2 Poskytovateľ:
Obchodné meno: Geodat Real, s.r.o., Vansovej 1788/53, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený: Ing. Milan Heretik
e-mailová adresa: geodat@geodat.sk
IČO: 46644563
DIČ: 2023530025
IČ DPH: nie je platca DPH
IBAN: SK5109000000005029898486
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.
zapísaný v obchodnom registri SR, vedením Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:
26009/P
(ďalej len „Poskytovateľ“)
(spoločné označenie Objednávateľa a Poskytovateľa ďalej aj ako „zmluvné strany“)
Článok II.
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy na základe výsledkov verejného
obstarávania zákazky na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na predmet
obstarávania – „Vykonávanie geodetických prác na OZ Sobrance“.

3.1

Článok III.
Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie služieb v oblasti geodetických prác spočívajúce vo
vypracovaní a odovzdaní geometrických plánov (ďalej aj ako „dielo“) pre majetko-právne
usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddelenie pozemkov a stavieb, vyznačenie
vecného bremena, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, polohopisné
a výškopisné zameranie pozemku, geodetické práce súvisiace s vytýčením stavieb a
porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov vrátane ich zápisov
do evidencie katastra nehnuteľností alebo pre ďalšie konanie orgánov štátnej správy
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3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

a samosprávy, pre potreby súdnych sporov a iných konaní v rozsahu podľa požiadavky
objednávateľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a plnenie bude
uskutočňované na základe čiastkových objednávok podľa potrieb objednávateľa.
Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje pre Objednávateľa poskytnúť služby, ktoré spočívajú
najmä v realizácií geodetických prác v nasledovnom predpokladanom rozsahu:
3.3.1 Vytýčenie hranice pozemku, vypracovanie vytyčovacieho náčrtu s protokolom
vytýčenia s prizvaním susediacich vlastníkov (merná jednotka - 100 bm).
3.3.2 Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku, ak stav právny je
totožný s registrom C KN (merná jednotka - 100 bm)
3.3.3 Vyhotovenie geometrického plánu na obnovu parcely registra E (merná jednotka - 100
bm).
3.3.4 Vyhotovenie geometrického plánu (merná jednotka - 100 bm) na vyznačenie vecného
bremena.
Pri merných jednotkách, ktoré sú tu uvedené, 1 merná jednotka = 100 bežných metrov, počet
merných jednotiek tvorí súčet omerných mier na hraniciach oddeleného pozemku, resp. súčet
omerných mier stavby.
Pri oddeľovaní viacerých pozemkov sa spoločná hranica pozemkov započítava len raz.
Ak sa geometrický plán spracováva v nečíslenom katastrálnom území alebo jeho časti, k cene
položky sa pripočítava jedna merná jednotka.
Nečíslené územia sú definované v § 1 ods.3 vyhlášky č. 461/2009 Z.z. Poskytovateľ musí na
túto skutočnosť upozorniť Objednávateľa.
Ak sa na základe požiadavky Objednávateľa pri spracovaní geometrického plánu vektorizuje
iný nečíselný mapový podklad, k cene položky sa pripočítajú dve merné jednotky.
Pri oprave údajov v operáte katastra sa postupuje v zmysle „Usmernenia Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_3/2014, zo dňa 7.4.2014 na
opravu podrobných bodov a výmer pozemkov evidovaných ako parcely registra „C“ a registra
„E“ a v zmysle vydaných dodatkov alebo v zmysle nového predpisu, ktorý vydá úrad.
Článok IV.
Rozsah a obsah predmetu plnenia
Poskytovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi poskytovať službu podľa čl. III tejto zmluvy, na
základe jeho potrieb v rozsahu a množstve výhradne podľa čiastkových objednávok po celú
dobu platnosti tejto zmluvy.
Komunikácia medzi Objednávateľom a Poskytovateľom podľa tejto zmluvy bude prebiehať
výlučne v slovenskom jazyku písomnou formou prostredníctvom pošty, e-mailom alebo
faxom.
Pre zadávanie čiastkových objednávok e-mailom podľa bodu 4.1 tejto zmluvy sa považuje za
adresu Poskytovateľa e-mailová adresa uvedená v tejto zmluve.
Poskytovateľ prehlasuje, že bude vykonávať dielo na svoje náklady, na vlastné
nebezpečenstvo, v čase a podmienkach dohodnutých v objednávke a tejto zmluve.
diela budú vypracované a dodané v rámci dohodnutej ceny v nasledovnom počte vyhotovení,
ak nebude dohodnuté inak:
4.5.1 Vytyčovací náčrt sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach.
4.5.2 Geometrický plán sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, všetky geometrické plány pri
odovzdaní musia byť overené príslušnou pečiatkou správneho orgánu na úseku katastra
nehnuteľností a budú mať vhodnosť podkladov na právne úkony.
4.5.3 Dielo sa ďalej vyhotovuje v zmysle platných predpisov a noriem.
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4.6

5.1

5.2
5.3

5.4
5.5
5.6

6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
6.7
6.8

6.9

4.5.4 Dielo bude objednávateľovi dodané aj v digitálnej podobe vo formáte *.dgn, *.vgi a
*.pdf .
Poskytovateľ je povinný bezplatne odstrániť všetky prípadne zistené chyby a nedostatky diela.
Článok V.
Doba platnosti zmluvy a čas plnenia
Objednávateľ sa zaväzuje, že si prevezme riadne a včas vykonané dielo a zaplatí za jeho
zhotovenie cenu dohodnutú v článku VI. tejto Zmluvy a poskytne Poskytovateľovi
nevyhnutnú súčinnosť.
Táto zmluva sa uzatvára do dobu určitú od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do
31.12.2021.
V tejto dobe sa poskytovateľ zaväzuje objednávateľovi poskytovať služby v oblasti
geodetických prác uvedených v článku III. tejto zmluvy v množstve a v čase určenom
v čiastkových objednávkach doručených Poskytovateľovi.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že diela vyhotoví a dodá objednávateľovi v lehote do 21 dní odo
dňa prevzatia objednávky.
Poskytovateľ je povinný prevziať čiastkovú objednávku na vykonanie diela od Objednávateľa
v zmysle článku III. tejto zmluvy.
Dielo bude dodané na adresu Poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
Článok VI.
Cena a platobné podmienky
Cena za Služby v rozsahu podľa článku III tejto Zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá
ako cena maximálna vo výške 3778,20 € bez DPH ,slovom: tritisícsedemstosedemdesiatosem
eur a dvadsať centov (EUR bez DPH) (ďalej len „Cena“) a je stanovená nasledovne:
6.1.1 Vytýčenie hranice pozemku, vypracovanie vytyčovacieho náčrtu s protokolom
vytýčenia s prizvaním susediacich vlastníkov – 0,05 €/MJ.
6.1.2 Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku, ak stav právny je
totožný s registrom C KN 0,05 €/MJ.
6.1.3 Vyhotovenie geometrického plánu na obnovu parcely registra E 32,85 €/MJ.
6.1.4 Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena 0,05 €/MJ.
Cena je nemenná počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená Cena je záväzná a úplná. V tejto Cene sú
zahrnuté a zohľadnené všetky účelne vynaložené náklady Poskytovateľa.
Medzi účelne vynaložené náklady nie sú zahrnuté náklady súvisiace s úradným overením
geometrického plánu v počte troch kusov, ktoré budú účtované samostatne.
Medzi účelne vynaložené náklady nie sú zahrnuté náklady, ktoré si účtujú orgány štátnej
správy za potvrdenie protokolu o vytýčení hranice v počte kusov podľa počtu prizvaných
susediacich vlastníkov, ktoré budú účtované samostatne.
Za poskytnutie diela v skrátených lehotách Poskytovateľ nebude požadovať osobitnú
prirážku.
Ceny počas zmluvného vzťahu môžu byť upravované v prípadoch spôsobených nezávisle od
vôle zmluvných strán, a to v prípade celoštátnych legislatívnych úprav.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Cenu po dodaní Služby podľa tejto
Zmluvy, na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom. Podkladom k vystaveniu faktúry
bude preberací protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude
kópia uvedeného preberacieho protokolu.
Termín splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
3

CRZ: 5661/2021/LSR
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6.11

6.12

7.1

7.2

7.3
7.4

8.1

8.2
8.3
8.4

Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. V
prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, je objednávateľ oprávnený
vrátiť ju poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie. V tomto prípade sa splatnosť faktúry
bude počítať odo dňa jej opätovného doručenia.
V prípade, že faktúra bude obsahovať formálne alebo obsahové nedostatky, bude
Poskytovateľovi vrátená a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej
faktúry Objednávateľovi.
Peňažný záväzok Objednávateľa vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania
príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Poskytovateľa.
Článok VII.
Zmluvná pokuta
V prípade omeškania Poskytovateľa s vykonaním diela (nevykonanie objednaného diela
riadne a včas), má objednávateľ právo uplatniť voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 1,0% z ceny diela uvedeného v dotknutej objednávke za každý deň z omeškania.
V prípade nedodržania požadovanej kvality prác má objednávateľ právo uplatniť voči
Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny diela uvedeného v dotknutej
objednávke.
V prípade omeškania objednávateľa s platbou ceny má Poskytovateľ právo uplatniť si úrok
z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu skutočne
vzniknutej škody prevyšujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. Zmluvné pokuty v zmysle
tohto článku je možné kumulovať.
Článok VIII.
Ukončenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy
Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť v prípadoch uvedených v tejto zmluve a tiež na
základe príslušných ustanovení Obchodného zákonníka alebo iného osobitného právneho
predpisu. Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, tak môže oprávnená strana
od zmluvy okamžite odstúpiť. Pre účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy
považuje najmä:
- omeškanie Poskytovateľa s odovzdaním diela viac ako 10 pracovných dní,
- konanie Poskytovateľa, ktoré je v rozpore s implementovanými riadiacimi prvkami proti
korupcii zavedenými u objednávateľa,
- iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi,
- strata oprávnenia Poskytovateľa na vykonávanie diel v zmysle tejto zmluvy,
- porušenie povinnosti Poskytovateľa z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený
s objednávateľom,
- prípad, ak Poskytovateľ viac ako 3-krát neakceptuje, resp. nepotvrdí objednávku od
Objednávateľa v zmysle článku IV. tejto zmluvy,
Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia
o odstúpení druhej zmluvnej strane.
Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej
strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti tejto zmluvy podľa článku V ods.5.2. tejto zmluvy
možno túto zmluvu ukončiť aj:
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8.5
8.6

8.7

8.8

8.9

9.1
9.2

9.3

a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná
lehota sa stanovuje na tri mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej strane.
Výpoveď tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane,
inak je neplatná.
Doručovanie prostredníctvom pošty: v prípade neprevzatia zásielky adresátom alebo
odmietnutia prevziať zásielku sa zásielka považuje za doručenú dňom, v ktorý sa ako
neprevzatá vrátila odosielateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie
Objednávateľovi je rozhodná adresa, ktorá je ako jej sídlo uvedená v záhlaví tejto zmluvy a
pre doručovanie Poskytovateľovi adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri, a ak
nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri. Ak
Poskytovateľ nemá miesto podnikania, je pre doručovanie Poskytovateľovi rozhodná adresa
jeho miesto trvalého bydliska.
Pri odstúpení od tejto zmluvy, resp. pri ukončení platnosti tejto zmluvy nebudú zmluvné
strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou
stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od tejto
zmluvy druhej zmluvnej strane.
Ukončením platnosti tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej
zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené
zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok Objednávateľa na bezplatné odstránenie
zistených vád.
Pri okamžitom odstúpení od zmluvy, zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení
od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinností
zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody, nárokov na
uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na odstránenie
zistených vád už poskytnutej služby.
Článok IX.
Opatrenia proti korupcii
Objednávateľ informuje Poskytovateľa, že má zavedené riadiace prvky proti korupcii.
Objednávateľ v prípade, ak pri Objednávateľovi bude posúdené vyššie než nízke riziko
korupcie a tam, kde by riadiace prvky proti korupcii, implementované Objednávateľom,
pomohli znížiť príslušné riziko korupcie, musí zaviesť postupy ako:
9.2.1 Určiť, či Poskytovateľ má zavedené riadiace prvky proti korupcii, ktoré riadia
príslušné riziko korupcie.
9.2.2 Ak Poskytovateľ nemá zavedené riadiace prvky proti korupcii alebo nie je možné
overiť, či ich má zavedené, potom:
9.2.2.1 Tam kde je to možné, Objednávateľ musí vyžadovať od Poskytovateľa, aby
zaviedol riadiace prvky proti korupcii vo vzťahu k príslušnej transakcii, projektu alebo
činnosti, alebo
9.2.2.2 Ak u Poskytovateľa nie je možné splniť požiadavku implementácie riadiacich
prvkov proti korupcii, je to faktor, ktorý sa musí brať do úvahy pri posúdení rizika
korupcie vo vzťahu s týmto Objednávateľom a spôsob, akým Objednávateľ riadi
takéto riziká
Preverenie riadiacich prvkov sa realizuje u všetkých Poskytovateľov ešte pred uzatvorením
tejto zmluvy vyhlásením.

5

CRZ: 5661/2021/LSR

9.4

Poskytovateľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť pri
posudzovaní rizikovosti z hľadiska korupcie, z tohto dôvodu si zmluvné strany dojednávajú
nasledovné práva a povinnosti:
a) v prípade ak Objednávateľ oznámi Poskytovateľovi, že výsledkom posudzovania rizikovosti
Poskytovateľa bolo identifikované stredné alebo vysoké riziko korupcie, je Poskytovateľ
povinný do 7 dní od doručenia tohto oznámenia podpísať a doručiť Objednávateľovi
Vyhlásenie partnera vecného vzťahu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy alebo
je Objednávateľ oprávnený túto zmluvu vypovedať, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac a
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
Zmluva sa zrušuje uplynutím takto stanovenej výpovednej lehoty.
b) v prípade ak Poskytovateľ podpíše Vyhlásenie partnera vecného vzťahu, dňom jeho doručenia
Objednávateľovi sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z tohto vyhlásenia, pričom
porušenie povinností vyplývajúcich z tohto vyhlásenia sa pre účely tejto Zmluvy považuje za
jej podstatné porušenie a Objednávateľovi vzniká právo z tohto dôvodu od Zmluvy odstúpiť.
Súčasne Poskytovateľ potvrdzuje podpisom Vyhlásenia partnera vecného vzťahu, že bol
predávajúcim oboznámený so systémom manažérstva proti korupcii.
c) v prípade ak Poskytovateľ nepodpíše a nedoručí Vyhlásenie partnera vecného vzťahu
Objednávateľovi v stanovenej lehote alebo ani v tejto lehote rámcovú dohodu nevypovie,
Poskytovateľ je oprávnený túto rámcovú dohodu vypovedať, pričom výpovedná lehota je 1
mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení
výpovede. Rámcová dohoda sa zrušuje uplynutím takto stanovenej výpovednej lehoty.

10.1

10.2
10.3

10.4
10.5

10.6

10.7

10.8

Článok X.
Osobitné ustanovenia
Zmluvné strany a ich zástupcovia prehlasujú, že majú spôsobilosť k právnym úkonom a svoju
vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupcovia,
nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu zmluvu
podpisujú.
Pohľadávky a práva vyplývajúce z tejto zmluvy môže Poskytovateľ postúpiť len s
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.
Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie,
budú riešené prednostne dohodou. V prípade, že k dohode nedôjde bude spor riešený pred
príslušným súdom Slovenskej republiky.
Táto zmluva je vyhotovená v jazyku slovenskom, bola vyhotovená v 5-tich exemplároch,
pričom 2 vyhotovenia obdrží Poskytovateľ a 3 vyhotovenia Objednávateľ.
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a príslušných
právnych predpisov. Jednotlivé objednávky zadané Objednávateľom na základe tejto zmluvy
sa taktiež riadia právnym režimom podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
Nič v tejto zmluve sa nebude vykladať tak, že Objednávateľ musí objednať na základe tejto
zmluvy u Poskytovateľa konkrétne množstvo diel. Konkrétne množstvo zadaných
(objednaných) diel za obdobie platnosti tejto zmluvy bude určené výhradne objednávateľom
na základe zadávania jednotlivých objednávok podľa jeho potrieb a finančných možností.
Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť alebo sú platné len sčasti alebo neskôr
stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných
ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.
Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomne, formou
očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
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Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a občianskeho zákonníka.
10.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh
a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
10.9

V Sobranciach, dňa: .............

V Starej Ľubovni, dňa: ..............

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

...........................................................
Ing. Lucia Miňová PhD.
riaditeľ odštepného závodu

.............................................................
Ing. Milan Heretik
konateľ
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VYHLÁSENIE PARTNERA VECNÉHO VZŤAHU
Názov organizácie: Geodat Real, s.r.o.
IČO: 46644563
Sídlo: Vansovej 1788/53, 064 01 Stará Ľubovňa
Názov transakcie: Vykonávanie geodetických prác na OZ Sobrance
(ďalej len partner vecného vzťahu)
Partner vecného vzťahu sa zaväzuje predchádzať úplatkárstvu prostredníctvom získania výhod
z obchodného partnerstva.
Ďalej sa zaväzuje, že zavedie aspoň jeden z nižšie uvedených postupov týkajúcich sa
úplatkárstva:*
V rozsahu požiadaviek STN ISO 37001:2019.
Zavedie minimálne požiadavky proti úplatkárstvu a to:
- Politiku proti úplatkárstvu,
- školenie príslušných zamestnancov proti úplatkárstvu,
- určí manažéra zodpovedného za dodržiavanie požiadaviek proti
úplatkárstvu, právnych predpisov proti úplatkárstvu a kontrolou nad
kľúčovými platbami.
- určí spôsoby oznamovanie zistených nedostatkov a prípadov
úplatkárstva.
Preškolí príslušných zamestnancov proti úplatkárstvu a zavedie kontroly nad
kľúčovými platbami, darčekmi a pohostinnosťou.
Ak sa preukáže korupčné správanie alebo príliš vysoké riziko korupcie partner vecného vzťahu
tento si je vedomý, že LESY Slovenskej republiky, štátny podnik môže s nim ukončiť zmluvný
vzťah.

Štatutárny zástupca, meno a priezvisko: Ing. Milan Heretik
Obchodné meno: Geodat Real, s.r.o.
Podpis: ............................
Dátum: ............................

* Použite typ kontroly primeranej riziku úplatkárstva

