
Zmluva č. 11-122-001763/2021 (Geodetický a kartografický ústav Bratislava), 

č. 2-62/2021-CPKE-ON (Ministerstvo vnútra – Centrum podpory Košice) 

o poskytovaní plnení súvisiacich s umiestnením technológie  

Slovenskej priestorovej observačnej služby 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

I. Zmluvné strany 

             

Objednávateľ:          Geodetický a kartografický ústav Bratislava 
Sídlo:                          Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava 

V zastúpení:      Ing. Ján Križan, riaditeľ 

IČO:    17316219 

DIČ:    2020838083 

Bankové spojenie:   

BIC:     

Číslo účtu IBAN:   

Za veci technické:  Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru GZ 

telefón:   

e-mail:    

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Sídlo: 

V zastúpení: 

Pribinova 2, 812 72  Bratislava 

plk. Ing. Ondrej Siroťák, zástupca riaditeľa a súčasne vedúci 

oddelenia informačných služieb Centra podpory Košice na 

základe plnomocenstva č.p.: SL-OPS-2021/001914-176 zo  

dňa 30. 08. 2021 

Adresa doručovania: 

IČO 

DIČ: 

Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 12  Košice 

00151866 

2020571520 

Bankové spojenie: 
 

Číslo účtu IBAN:  

Kontaktné osoby: 
 

Okresný úrad Rožňava, Katastrálny odbor, ul. Jarná 2, Rožňava 

meno:    Ing. Matej Ambruž  

telefón:     

e-mail:     

 

Okresný úrad Trebišov, Katastrálny odbor, ul. Námestie mieru 804/1, Trebišov 

meno:    Mgr. Andrea Štefanišinová 

telefón:     

e-mail:                                     

 

Hraničná a cudzinecká polícia Veľké Slemence, ul. Komlósiho 222, Veľké Slemence 

Meno:    Mgr. Csaba Lippai, Mgr. Anastázia Holingyáková 

telefón:     

e-mail:                                     

 (ďalej len „poskytovateľ“) 
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II. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať riadne a včas služby 

špecifikované v čl. II bod 2, bod 3 zmluvy v rozsahu podľa tejto zmluvy (ďalej len „predmet 

plnenia“ alebo „služby“) a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za riadne a včas 

poskytnuté služby cenu podľa čl. V. zmluvy. 

 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zjednaným spôsobom v zmluvnom 

rozsahu, mieste a čase poskytovať plnenie objednávateľovi spočívajúce v zabezpečení 

elektrického napájania technológií Slovenskej priestorovej observačnej služby špecifikovaných 

(ďalej len „SKPOS“) v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej aj „zariadenia“) umiestnených 

objednávateľom v priestoroch areálov poskytovateľa. 

 

3. Predmetom tejto zmluvy je na strane druhej záväzok objednávateľa poskytovať 

poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú k splneniu jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

ďalej riadne poskytnuté plnenia od poskytovateľa prevziať a zaplatiť poskytovateľovi za úplné 

a riadne poskytnuté služby dohodnutú cenu podľa článku V. tejto zmluvy.   

 

4. Objednávateľ - Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej aj „GKÚ“) v zmysle 

zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej 

len zákon č. 215/1995 Z. z.) je rozpočtovou organizáciou Úradu geodézie, kartografie a katastra 

SR  (ďalej len „ÚGKK SR“), ktorá zabezpečuje správu geodetických a kartografických činností 

na území Slovenska, okrem iného v zmysle § 15 ods. 1 cit. zákona zriaďuje geodetické body, 

vykonáva na nich opakované geodetické merania a spravuje ich zariadenia. Pomocou 

geodetických bodov zabezpečuje GKÚ realizáciu záväzných geodetických referenčných 

systémov. Tieto geodetické body sú súčasťou národných špecializovaných geodetických sietí. 

Na vybraných geodetických bodoch v lokalitách sú zriadené permanentné stanice observujúce 

pomocou prístrojov využívajúcich globálne navigačné družicové systémy (ďalej len 

„permanentné stanice GNSS“), ktoré sú cez privátnu počítačovú sieť - WAN pripojené do 

národného centra SKPOS. Vybrané stanice SKPOS sú zapojené do medzinárodnej siete, cez 

ktorú je realizovaný Európsky terestrický referenčný systém 1989.  

 

III. Spôsob, termín a miesto poskytovania služieb 

 

1. Poskytovateľ je povinný začať poskytovať plnenia objednávateľovi súvisiace 

s umiestnením technológií SKPOS v lokalitách uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy najneskôr 

do jedného pracovného dňa nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. 

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach 

majúcich vplyv na plnenie podľa tejto zmluvy. 

 

3. Objednávateľ je povinný poskytovať poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú k jeho 

riadnemu plneniu povinností podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje požiadať včas 

objednávateľa o potrebnú súčinnosť za účelom riadneho plnenia tejto zmluvy. Poskytovateľ 

v súlade s § 14 zákona č. 215/1995 Z. z. je povinný zabezpečiť prístup objednávateľa do 

priestorov areálu poskytovateľa ku geodetickým bodom špecifikovaným v prílohe č. 1 tejto 

zmluvy.  

 

4. Táto zmluva sa vzťahuje na už existujúce umiestnenia technológií objednávateľa 

uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, a to v Lokalite 1 - anténa permanentnej stanice GNSS, 

ktorá je umiestnená na geodetickom bode na streche budovy evidovanej na liste vlastníctva 

definovanom v prílohe č.1 tejto zmluvy (lokalita 1 definovaná v prílohe č. 1. tejto zmluvy), 
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riadiaca a komunikačná jednotka permanentnej stanice GNSS, UPS a router WAN siete rezortu 

ÚGKK SR umiestnené v miestnosti nachádzajúcej sa v budove evidovanej na liste vlastníctva 

definovanom v prílohe č.1 tejto zmluvy (lokalita 1 definovaná v prílohe č. 1. tejto zmluvy),         

v Lokalite 2 - anténa permanentnej stanice GNSS, ktorá je umiestnená na geodetickom bode na 

konzole na bočnej stene budovy evidovanej na liste vlastníctva definovanom v prílohe č.1 tejto 

zmluvy (lokalita 2 definovaná v prílohe č. 1. tejto zmluvy), riadiaca a komunikačná jednotka 

permanentnej stanice GNSS, UPS a router WAN siete rezortu ÚGKK SR umiestnené                      

v miestnosti nachádzajúcej sa v budove evidovanej na liste vlastníctva definovanom v prílohe 

č.1 tejto zmluvy (lokalita 2 definovaná v prílohe č. 1. tejto zmluvy) a v Lokalite 3 - anténa 

permanentnej stanice GNSS, ktorá je umiestnená na geodetickom bode, predstavujúcom tyčovú 

stabilizáciu umiestnenú na pozemku evidovanom na liste vlastníctva definovanom v prílohe č.1 

tejto zmluvy (lokalita 3 definovaná v prílohe č. 1. tejto zmluvy), riadiaca a komunikačná 

jednotka permanentnej stanice GNSS, UPS a router WAN siete rezortu ÚGKK SR umiestnené 

v miestnosti nachádzajúcej sa v budove evidovanej na liste vlastníctva definovanom v prílohe 

č.1 tejto zmluvy (lokalita 3 definovaná v prílohe č. 1. tejto zmluvy). 

 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Objednávateľ má právo na prístup k zariadeniam objednávateľa špecifikovaným v čl. 

III bode 4 tejto zmluvy a využívať dodávku elektrickej energie pre uvedené zariadenia 

objednávateľa. Objednávateľ je povinný pravidelne uhrádzať náklady spojené s dodávkami 

tejto elektrickej energie. 

 

2. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať dodávku elektrickej energie pre zariadenia 

objednávateľa. 

 

3. Objednávateľ je povinný označiť svoje zariadenia umiestnené v areáli poskytovateľa  

vhodnými štítkami, prípadne iným vhodným spôsobom pre ich identifikáciu. 

 

4. Objednávateľ je povinný do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy zaslať 

poskytovateľovi na e-mailové adresy uvedené v čl. I tejto zmluvy zoznam zariadení a presné 

schémy umiestnenia technológií GKÚ definované v čl. III bod 4 tejto zmluvy na uvedených 

pozemkoch v a na budovách na lokalitách definovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

5. Objednávateľ nesmie vykonávať dodatočné zmeny v umiestnení zariadenia, 

rozširovanie technológie, výmenu zariadenia s odlišnými parametrami a pod. bez 

predchádzajúceho písomného stanoviska poskytovateľa. 

 

6. V prípade, ak by zariadenia objednávateľa rušivo vplývali na zariadenia poskytovateľa, 

objednávateľ má povinnosť vyradiť ich z prevádzky a  zmluvné strany sa bezodkladne dohodnú 

na inom možnom riešení. 

 

7. Objednávateľ zabezpečí inštaláciu meracích zariadení uvedených v čl. V. bod 2 zmluvy 

pre presný odpočet skutočne spotrebovanej elektrickej energie na vlastné náklady za 

prítomnosti zástupcu poskytovateľa. 

 

8. Poverení zamestnanci objednávateľa môžu vstúpiť do objektu poskytovateľa so 

súhlasom poverených zamestnancov poskytovateľa uvedených v tejto zmluve a sú povinní 

dodržiavať zásady pre ochranu majetku v pôsobnosti poskytovateľa a jednotlivých pracovísk. 

Poverení zamestnanci objednávateľa si dohodnú svoj vstup do objektu poskytovateľa, termín  

a účel vstupu s poverenými zamestnancami poskytovateľa uvedenými v tejto zmluve 

s dostatočným časovým predstihom (min. 2 pracovné dni vopred). Poverení zamestnanci 
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objednávateľa sú v objekte poskytovateľa povinní riadiť sa pokynmi poverených zamestnancov 

poskytovateľa uvedených v tejto zmluve a nesmú vykonávať zásahy do zariadenia 

poskytovateľa.  

 

9. Objednávateľ pred vstupom do objektov poskytovateľa oznámi povereným 

zamestnancom poskytovateľa uvedeným v tejto zmluve mená zástupcu zamestnancov                    

a zamestnancov poverených vykonávať kontrolnú a servisnú činnosť zariadení na účely § 6 ods. 

4 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a na účely § 4 ods. e) Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi. Objednávateľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a požiarnej ochrany svojimi poverenými zamestnancami a poverí výkonom kontrolných 

a servisných prác len zamestnancov, ktorí spĺňajú požiadavky kvalifikačných predpokladov 

a  odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre vykonávanú činnosť. 

 

10. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu v zmysle čl. VI. zmluvy je GKÚ povinný na 

svoje náklady do 10 dní odstrániť svoje zariadenia z objektov poskytovateľa. 

 

11. Poskytovateľ nesmie vykonávať zásahy do zariadení objednávateľa, ani žiadnym 

spôsobom obmedziť ich funkčnosť alebo takéto konanie umožniť tretej osobe. Výnimku tvoria 

ojedinelé prípady, kedy môže objednávateľ požiadať poskytovateľa o reštart zariadenia za 

účelom správneho overenia jeho činnosti. V prípade hroziaceho nebezpečenstva môže vykonať 

iba nevyhnutné opatrenia na odvrátenie škody. Poskytovateľ je povinný vhodným spôsobom 

upovedomiť o vzniknutej situácii objednávateľa. Poskytovateľ si v prípade vzniku havarijnej 

situácie vyhradzuje právo odstaviť zariadenia objednávateľa z prevádzky. 

 

12. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi z dôvodu náhleho 

prerušenia dodávky elektrickej energie. 

 

13. Pri pravidelných údržbách energetického zariadenia objektu poskytovateľ nahlási 

plánovanú odstávku 7 dní vopred na e-mailové adresy objednávateľa uvedené v čl. I. zmluvy, 

v mimoriadnych prípadoch operatívne. 

 

14. Poskytovateľ umožní objednávateľovi zriadenie vlastnej internetovej linky na 

pripojenie k WAN sieti rezortu ÚGKK SR a objednávateľ je povinný uhrádzať poplatky s tým 

spojené priamo poskytovateľovi internetových služieb. 

 

 V. Cena, fakturačné a platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ je povinný uhrádzať poskytovateľovi cenu za spotrebovanú elektrickú 

energiu v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a platných cenových výmerov vo výške skutočne vynaložených nákladov poskytovateľa za 

obdobie v €/kWh, na základe faktúr poskytovateľa elektrickej energie pre odberné miesto           

č. 4 907 165, EIC       pre Lokalitu 1, odberné miesto č. 4 912 837, EIC          pre Lokalitu 2 a 

odberné miesto č. 4907488, EIC                  pre Lokalitu 3. 

 

2. Meranie spotreby skutočne odobratej elektrickej energie na všetkých lokalitách bude 

vykonané na základe stavu elektromerov umiestnených na lokalitách pri technológiách GKÚ. 

       Lokalita 1 

- Elektromer typ: EMOS Wattmetr (P5801) s výrobným číslom 370299(6). 

Počiatočný stav elektromeru ku dňu 07.09.2021: 0,018 kWh. 

       Lokalita 2 
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- Elektromer typ: EMOS Wattmetr (P5801) s výrobným číslom 401625(7). 

Počiatočný stav elektromeru ku dňu 07.09.2021: 0,001 kWh. 

       Lokalita 3 

- Elektromer typ: EMOS Wattmetr (P5801) s výrobným číslom 401625(8). 

Počiatočný stav elektromeru ku dňu 07.09.2021: 0,000 kWh. 

 

3. Fakturované budú iba poskytovateľom reálne uskutočnené plnenia. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada nákladov uvedených v predmete zmluvy 

za spotrebovanú elektrickú energiu sa bude vykonávať raz ročne, a to na základe faktúry 

vystavenej poskytovateľom podľa odpočtu stavu elektromerov uvedených v čl. V. bode 2 

zmluvy. Faktúra bude vystavená v nasledujúcom kalendárnom roku, po doručení faktúry od 

dodávateľa elektrickej energie (ďalej len „dodávateľ“) pre odberné miesta uvedené v čl. V. 

bode 1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry v dĺžke tridsať (30) 

kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnuté plnenie podľa zmluvy bude 

objednávateľom hradená na základe daňových dokladov – faktúr zasielaných poskytovateľom 

do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví zmluvy. 

 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že budú rešpektovať cenu za elektrickú energiu stanovenú 

dodávateľom. V prípade  zmeny cenových predpisov alebo zmeny dodávateľských cien je 

poskytovateľ oprávnený priamo vo fakturácii upraviť výšku platieb, a to výlučne v rozsahu 

tejto zmeny. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude akceptovať takto upravené ceny stanovené 

dodávateľom bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto zmluve. 

 

7. Nesplnením alebo nepreukázaním splnenia fakturovaných služieb zo strany 

poskytovateľa zaniká poskytovateľovi právo na úhradu fakturovanej čiastky. V prípade 

preukázania iba čiastočného splnenia záväzku poskytovateľa bude poskytovateľovi uhradená 

objednávateľom iba čiastka v preukázanej výške. 

  

VI. Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzaviera odo dňa nadobudnutia jej účinnosti na dobu neurčitú. 

 

2. Záväzky podľa tejto zmluvy môžu zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

3. Zmluvné strany môžu túto zmluvu písomne vypovedať, a to bez udania dôvodu.  

Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Uplynutím výpovednej doby 

zmluva zaniká.  

 

4. Zmluvné strany môžu písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch stanovených touto 

zmluvou v bode 5 a 6 tohto článku alebo zákonom. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý 

nárok na náhradu škody zmluvnej strany, ktorá porušenie nespôsobila. Odstúpenie je účinné 

dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

5. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy v prípade:  

a) porušenia povinnosti spočívajúcej v neoprávnenom vykonaní zásahu do zariadení GKÚ 

alebo obmedzení ich funkčnosti zo strany poskytovateľa alebo umožnenie takéhoto 

konania tretej osobe poskytovateľom v zmysle čl. IV. bod 11 zmluvy.  
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6. Poskytovateľ je  oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy v prípade : 

a) porušenia povinnosti objednávateľa spočívajúcej v neuhradení faktúry vystavenej 

a riadne mu doručenej podľa čl. V. bod 4 zmluvy poskytovateľom, a to ani do 30 dní 

odo dňa doručenia následnej výzvy na úhradu takejto faktúry.  

b) porušenia povinnosti objednávateľa spočívajúcej vo vykonaní dodatočnej zmeny 

v umiestnení zariadenia, rozširovania technológie, výmeny zariadenia s odlišnými 

parametrami a pod. bez predchádzajúceho písomného stanoviska poskytovateľa 

v zmysle čl. IV. bod 5 zmluvy.  

 

VI. Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4)  rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 

dva (2) rovnopisy obdrží poskytovateľ a dva (2) rovnopisy obdrží objednávateľ. 

 

2. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 

3. Táto zmluva je povinne zverejňovaná v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, porozumeli 

jej obsahu a uzatvárajú ju vážne, určito, zrozumiteľne, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne 

podpisujú. 

 

5. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 

území SR.  

 

6.         Zmluva obsahuje jednu prílohu, ktorá sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 

Prílohy: 

 

Príloha č. 1 Lokality geodetických bodov geodetických základov Slovenskej republiky 

 

 

V Košiciach dňa ..........................                              V Bratislave dňa ..........................         

 

 

                      

Za poskytovateľa:                                                                Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

...............................................................                                          ..........................       

           plk. Ing. Ondrej Siroťák                                                        Ing. Ján Križan  

         zástupca riaditeľa a súčasne                                                      riaditeľ GKÚ 

vedúci oddelenia informačných služieb 

            Centra podpory Košice                                                
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Príloha č. 1  Zmluvy č. 11-122-001763/2021  (Geodetický  a kartografický  ústav Bratislava), 

č. 2-62/2021-CPKE-ON (Ministerstvo vnútra – Centrum podpory Košice) o poskytovaní plnení 

súvisiacich s umiestnením technológie Slovenskej priestorovej observačnej služby 

 

Lokality geodetických bodov geodetických základov Slovenskej republiky 

 

Lokalita 1 

Okresný úrad Rožňava, Katastrálny odbor, ul. Jarná 2, Rožňava 

 

Anténa permanentnej stanice GNSS umiestnená na geodetickom bode na streche budovy: 

 Katastrálne územie:  Rožňava 

 Číslo listu vlastníctva: 294 

 Parcela registra C:  2019/2 

 Súpisné číslo:   338 

Riadiaca a komunikačná jednotka permanentnej stanice GNSS (prijímač GNSS), UPS a router 

WAN siete umiestnené v miestnosti v budove: 

 Katastrálne územie:  Rožňava 

 Číslo listu vlastníctva: 294 

 Parcela:   2019/2 

 Súpisné číslo:   338 

 

Lokalita 2 

Okresný úrad Trebišov, Katastrálny odbor, ul. Námestie mieru 804/1, Trebišov 

 

Anténa permanentnej stanice GNSS umiestnená na geodetickom bode - konzola na bočnej stene 

budovy: 

Katastrálne územie:  Trebišov 

 Číslo listu vlastníctva: 478 

 Parcela registra C:  2047 

 Súpisné číslo:   804 

Riadiaca a komunikačná jednotka permanentnej stanice GNSS (prijímač GNSS), UPS a router 

WAN siete umiestnené v miestnosti v budove: 

 Katastrálne územie:  Trebišov 

 Číslo listu vlastníctva: 478 

 Parcela registra C:  2047 

 Súpisné číslo:   804 

 

Lokalita 3 

Ministerstvo vnútra SR, Hraničná a cudzinecká polícia Veľké Slemence, ul. Komlósiho 222, 

Veľké Slemence 

 

Anténa permanentnej stanice GNSS umiestnená na geodetickom bode - tyčovej stabilizácii 

v areáli Hraničnej a cudzineckej polície vo Veľkých Slemenciach na pozemku: 

 Katastrálne územie:  Veľké Slemence 

 Číslo listu vlastníctva: 1140 

 Parcela registra C:  84/1 

Riadiaca a komunikačná jednotka permanentnej stanice GNSS (prijímač GNSS), UPS a router 

WAN siete umiestnené v miestnosti: 

 Katastrálne územie:  Veľké Slemence 

 Číslo listu vlastníctva: 1140 

 Parcela registra C:  84/8 

 


