
Kúpna zmluva 

číslo: 2021/2100/5223 

uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") 

1.1 Kupujúci 

Sídlo: 

štatutárny orgán: 

IČO: 

DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

Ing. Vladimír Kol lár, generálny riaditeľ štátneho podniku 

00 156 752 

2020480198 
SK2020480198 
Tatra banka, a.s. 
2921123848/1100 
SK45 1100 0000 0029 2112 3848 
TATRSKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Pš, vložka č.: 32/B 
(ďalej len „kupujúci") 

1.2 Predávajúci: 

Sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 

3gon Slovakia, s.r.o. 

Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 
Peter Halupka - konateľ 
52 367 339 
2121010749 
SK2121010749 
Tatra banka, a.s. 
2947071257/1100 
SK77 1100 0000 0029 4 707 1257 
TATRSKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sro, vložka č.: 137366/B 
(ďalej len „predávajúci" a spolu s kupujúcim ďalej len „zmluvné strany") 

Uvedené zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto kúpnu zmluvu pod názvom: 

„UAV systémy pre potreby geodetických a TBD prác" 

(ďalej len „zmluva") 
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Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu UAV systémy pre potreby 
geodetických a TBD prác v množstve a špecifikácii podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve (ďalej len 
„predmet kúpy") a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy cenu uvedenú 
v čl. IV. tejto zmluvy. 

2.2 UAV systémami pre potreby geodetických a TBD prác, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe 
č. 1 k tejto zmluve sa na účely tejto zmluvy rozumejú: 

2.2.1 Nosný systém pre lidareto 

2.2.2 Profesionálna kvadrokoptéra s multisenzorovou kamerou, 3D laserovým skenerom, 
plnoformátovou kamerou a príslušný softvér na spracovanie údajov 

2.2.3 3 x Kompaktná kvadrokoptéra s RGB a termálnou kamerou s GNSS RTK s požadovanými 
parametrami 

2.3 Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok predávajúceho prepraviť a dodať predmet kúpy 
kupujúcemu do miesta plnenia v zmysle bodu 3.3.1 a 3.3.2 článku III. tejto zmluvy. 

Článok III. 
Termíny a miesto odovzdania tovaru 

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy podľa bodu 2.1 článku II. tejto zmluvy 
najneskôr do 1 'mesiaca od účinnosti tejto zmluvy. 

3.2 Predávajúci nie je v omeškaní s termínmi po dobu, po ktorú nebola poskytnutá súčinnosť 
kupujúceho podľa bodu 6.5 článku Vl. tejto zmluvy. 

3.3 Miestom dodania/odovzdania predmetu kúpy, na ktorom sa predávajúci zaväzuje odovzdať 
kupujúcemu predmet kúpy je na adrese: 
3.3.1 Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava v prípade predmetu 

kúpy uvedenom v bode 2.2.1 článku II. zmluvy, 
3.3.2 Vodohospodárska výstavba, š.p., Nobelova 7, 831 02 Bratislava v prípade predmetu 

kúpy uvedenom v bode 2.2.2 a 2.2.3 článku II. zmluvy. 
Kupujúci sa zaväzuje v týchto miestach riadne a včas predmet kúpy od predávajúceho prevziať, 
pokiaľ sa zmluvné strany písomne alebo e-mailom nedohodnú na inom mieste dodania. 

Článok IV. 
Cena 

4.1 Cena bez DPH za dodanie predmetu kúpy v rozsahu článku II. tejto zmluvy v miestach 
odovzdania predmetu kúpy podľa bodu 3.3 článku III. tejto zmluvy, resp. v inom mieste podľa 
dohody zmluvných strán je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom 
znení, vykonávacej vyhlášky MF SR k zákonu o cenách č. 87 /1996 Z. z. v platnom znení, 
v zmysle Uznesenia vlády SR č. 653 k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania 
z 24.09.2010 a na základe elektronickej aukcie, a to vo výške: 

65 125,00 EUR bez DPH 
(slovom: šesťdesiatpäťtisíc stodvadsaťpäť EUR) bez DPH 

4.2 V cene uvedenej v bode 4.1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené 
náklady súvisiace s realizáciou predmetu tejto zmluvy a primeraná zisková prirážka 
predávajúceho, okrem iného aj náklady vyplývajúce z polohy a umiestnenia miesta odovzdania 
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predmetu kúpy, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych opatrení, 
náklady na dopravu a stojné, náklady na balné, náklady na likvidáciu odpadu, náklady 
vyplývajúce z podnikateľského rizika, ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom zmluvy tu 
neuvedené. 

4.3 K cene uvedenej v bode 4.1 tohto č lánku zmluvy bude pripočítaná DPH podľa platných 
predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

Článok V. 
Platobné podmienky 

5.1 Podkladom pre zaplatenie je faktúra vystavená predávajúcim a preukázateľne doručená 
kupujúcemu. Fakturovaný môže byť len skutočne dodaný a protokolárne odovzdaný predmet 
kúpy, respektíve jeho skutočne dodané a protokolárne odovzdané časti, podľa tejto zmluvy. 
Platba bude vykonaná výl učne bezhotovostne na bankový účet predávajúceho uvedený 
v zmluve, ktorý musí byť totožný s bankovým účtom uvedeným vo faktúre. 

5.2 Predávajúci do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzat ia predmetu kúpy 
kupujúcemu vystaví a v rovnakej lehote preukázateľne doručí kupujúcemu faktúru. 
Neoddelíteľnou súčasťou faktúry budú oboma zmluvnými stranami podpísané dodacie listy 
vyhotovené podľa bodu 6.13 článku Vl. tejto zmluvy a v prípade priebežného dodávania 
predmetu kúpy aj odovzdávací protokol podľa bodu 6.14. článku Vl. tejto zmluvy. 

5.3 Všetky faktúry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti ustanovené 
podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. 
Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení, 
údaje v zmysle Obchodného zákonníka, údaje v zmysle tejto zmluvy, číslo tejto zmluvy a číslo 

bankového účtu uvedené v článku 1. tejto zmluvy. 

5.4 V prípade dodania služby musí byť na faktúre povinne uvedený kód štatistickej klasifikácie 
činností (CPA). 

5.5 V prípade kúpy tovaru zo zahraničia musí byť prílohou faktúry aj doklad o nadobudnutí tovaru 
(šped ičný doklad, doklad od prepravnej služby alebo doklad od predávajúceho o vykonanej 
preprave). V prílohe faktúry bude zoznam dodaného tovaru s uvedením kódu tovaru podľa 
Colného sadzobníka, hodnota tovaru, kraj ina pôvodu, čistá hmotnosť v kg resp. množstvo 
v dodatkových merných jednotkách pre účely hlásenia INTRASTAT-SK. 

5.6 Ak akákoľvek faktúra vystavená v zmysle tejto zmluvy nebude obsahovať náležitosti dohodnuté 
v tejto zmluve. má kupujúci právo vrátiť faktúru predávajúcemu na prepracovanie. Splatnosť 
takto vystavenej a vrátenej faktúry sa zruší a nová splatnosť v súlade s bodom 5.7 tohto článku 
zmluvy začne plynúť dňom preukázateľného doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry 
kupujúcemu. 

5. 7 Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry je 45 dní odo dňa jej preukázateľného 

doručenia kupujúcemu, t.j. odo dňa elektronického doručenia faktúry alebo doručenia originá lu 
faktúry na síd lo kupujúceho, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. Faktúru doručí 
predávajúci elektronicky e-mailom na adresu: - následne originál spolu so 
súvisiacimi prílohami na sídlo kupujúceho uvedené v článku 1. tejto zmluvy. 

5.8 Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak je príslušná suma odpísaná z účtu kupujúceho 
v lehote uvedenej v bode 5. 7 tohto článku zmluvy. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, 
sviatok, alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na 
najbližší nasledujúci pracovný deň. 

5.9 Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by 
kupujúci mal, či mohol byť ručiteľom v zmysle § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 
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222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení za daňovú povinnosť predávajúceho 
vzniknutú z DPH, ktorú predávajúci kupujúcemu fakturoval k cene podľa tejto zmluvy. 
Predávajúci vyhlasuje a zaväzuje sa, že k DPH podá riadne daňové priznanie a v prípade vzniku 
povinnosti zaplatiť DPH túto daň odvedie miestne príslušnému daňovému úradu do určenej 
lehoty splatnosti. Predávajúci vyhlasuje, že nemá akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu 
sa k predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, či prípadne vylákať daňovú 
výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto daň nebude môcť zaplatiť. 

5.10 V prípade, ak má predávajúci sídlo mimo EÚ a medzi vládou SR a vládou štátu, v ktorom má 
predávajúci síd lo, je uzatvorená platná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, je kupujúci na 
základe takejto zmluvy a na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení 
povinný odviesť daňovému úradu SR zrážkovú daň z fakturovanej sumy. Predávajúci podpisom 
tejto zmluvy uvedenú skutočnosť akceptuje a vyslovuje so zrážkou dane súh las, pričom sa 
vylučuje akékoľvek neskoršie vymáhanie akýchkoľvek nárokov zo strany predávajúceho voči 
kupujúcemu v súvislosti s takouto zrážkou dane. 

Článok Vl. 
Spôsob a podmienky dodania predmetu kúpy 

6.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy riadne a včas, v rozsahu a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade: 

a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi; 

b) s touto zmluvou, a 

c) s pokynmi a potrebami kupujúceho. 

6.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu v akosti a vyhotovení spôsobilom na 
použitie na účel stanovený v tejto zmluve, resp. v stave spôsobilom na použit ie na účel, na ktorý 
sa bežne používa. Predávajúci prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy boli jeho pracovníci 
oboznámení s miestom dodania predmetu kúpy podľa tejto zmluvy a boli oboznámení s 
podmienkami plnenia zmluvy. 

6.3 Ak má predávajúci počas trvania tejto zmluvy v úmysle zadať plnenie predmetu tejto zmluvy 
tretej osobe (ďalej len „subdodávateľ"), a to buď v celom rozsahu alebo čiastočne, môže tak 
urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho, ktorý takýto súhlas bez 
závažného a opodstatneného dôvodu neodoprie. 

6.4 Predávajúci môže poveriť subdodávateľa plnením predmetu tejto zmluvy, avšak zodpovedá za 
plnenie predmetu tejto zmluvy v plnom rozsahu, akoby ju plnil sám a všetky povinnosti , záväzky, 
záruky a zodpovednosti predávajúceho zostávajú zachované v plnom rozsahu. Predávajúci je 
povinný zmluvne zabezpečiť dodržanie a zachovanie týchto povinností, záväzkov, záruk a 
zodpovedností subdodávate ľov. 

6.5 Kupujúci sa zaväzuje vytvoriť všetky podmienky na to, aby predávajúci mohol svoje povinnosti 
podľa tejto zmluvy riadne a včas vykonať. Kupujúci sa zaväzuje po celú dobu platnosti tejto 
zmluvy s predávajúcim spolupracovať a poskytovať mu potrebnú súčinnosť v rozsahu 
nevyhnutnom na plnenie povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy. 

6.6 Predávajúci určuje za zodpovedné osoby, ktoré budú oprávnené za predávajúceho koord inovať 

dodanie a komunikovať s ku u'úcim v zm sie redmetu te· o zmlu : 

6.7 

1 • 1 • • ... t II ... • t • t t • • 11 a 1 1 • a - 1 • • 1 

KZ č. 2021/2100/5223 4 



6.8 Zmeny v zodpovedných osobách je každá zmluvná strana povinna p1somne nahlásiť druhej 
zmluvnej strane do 3 dní odo dňa uskutočnenia zmeny, pričom takáto zmena nie je podmienená 
uzatvorením písomného dodatku k tejto zmluve. 

6.9 Predávajúci je povinný bez meškania písomne informovať kupujúceho o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania 
s plnením povinností predávajúceho a predÍženia času plnenia. Ak predávajúci zistí pri plnení 
predmetu tejto zmluvy skryté prekážky, ktoré mu znemožňujú plnenie jeho povinností podľa tejto 
zmluvy dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom čase, je predávajúci povinný to písomne 
oznámiť bez zbytočného odkladu kupujúcemu. 

6.10 Predávajúci splní svoj záväzok dodať predmet kúpy a previesť na kupujúceho vlastn ícke právo 
k predmetu kúpy riadnym, včasným a úplným odovzdaním predmetu kúpy kupujúcemu 
v miestach dodania predmetu kúpy v zmysle bodu 3.3.1 a 3.3.2 článku III. tejto zmluvy. Na 
základe písomnej alebo e-mailovej dohody s kupujúcim si predávajúci môže splniť svoj záväzok 
dodať predmet kúpy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy aj priebežným 
dodávaním jednotlivých častí predmetu kúpy a prevodom vlastníckeho práva k príslušným 
častiam predmetu kúpy na kupujúceho v miestach dodania v zmysle bodu 3.3 článku III. tejto 
zmluvy, tak, aby celý predmet kúpy podľa bodu 2.1 tohto článku zmluvy bol kupujúcemu dodaný 
najneskôr v lehote pod ľa bodu 3.1 článku III. tejto zmluvy. 

6.11 Predávajúci je povinný písomne vyzvať kupujúceho na prevzatie predmetu kúpy alebo jeho časti 
najneskôr štyri pracovné dni pred dňom odovzdania predmetu kúpy alebo jeho časti. Kupujúci 
je povinný prevziať len celý predmet kúpy, ktorý bol riadne a včas odovzdaný podľa tej to zmluvy. 

6.12 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy alebo jeho časti okamihom odovzdania 
predmetu kúpy alebo jeho časti kupujúcemu a jeho prevzatia kupujúcim v mieste dodania 
predmetu kúpy v zmysle bodu 3.3.1 a 3.3.2 článku III. tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody na 
predmete kúpy prechádza na kupujúceho v okamihu odovzdania predmetu kúpy predávajúcim 
kupujúcemu; v prípade ak bude predmet kúpy odovzdávaný po častiach , nebezpečenstvo škody 
na príslušnej odovzdávanej časti predmetu kúpy prechádza na kupujúceho v okamihu 
odovzdania príslušnej časti predmetu kúpy kupujúcemu. Podkladom pre odovzdanie celého 
predmetu kúpy, resp. jeho časti je dodací list vyhotovený podľa bodu 6.13 tohto článku zmluvy. 

6.13 Kupujúci vyhotoví o odovzdaní a prevzatí dodaného predmetu kúpy, resp. jeho častí, dodací list, 
ktorý bude obsahovať predmet tejto zmluvy, číslo tejto zmluvy a názov: „UAV systémy pre potreby 
geodetických a TBD prác". Dodací list podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán 
uvedení v bode 6.6 a 6. 7 tohto článku zmluvy. 

6.14 V prípade priebežného dodávania predmetu kúpy v zmysle bodu 6.10 tohto článku zmluvy, sa 
zmluvné strany dohodli , že po dodaní poslednej častí predmetu kúpy, najneskôr do 10 dní odo 
dňa dodania poslednej časti predmetu kúpy, predávajúci vyhotoví odovzdávací protokol, ktorý 
podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán uvedení v bode 6.6 a 6.7 tohto článku 
zmluvy. Odovzdávací protokol bude obsahovať predmet tejto zmluvy, číslo tejto zmluvy a názov: 
„UAV systémy pre potreby geodetických a TBD prác", ako aj úplný zoznam všetkých odovzdaných 
položiek (častí predmetu kúpy) s číslami príslušných dodacích listov a dátumami ich vydania. 

6.15 Kupujúci má právo, nie povinnosť, prevziať predmet kúpy alebo jeho časť aj s vadami 
a nedorobkami, pokiaľ tieto sami o sebe, ani v spojení s inými, nebránia ich plynulému 
a bezpečnému užívaniu. 

6.16 Predávajúci je povinný pri preberacom konaní odovzdať kupujúcemu všetky dokumenty 
a doklady súvisiace s predmetom kúpy alebo jeho časťou. 

Článok VII. 
Zodpovednosť za vady predmetu kúpy, záruka a záručná doba 

7 .1 Predmet kúpy má vady, ak nezodpovedá podmienkam stanoveným touto zmluvou, nebol dodaný 
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v požadovanom rozsahu stanovenom touto zmluvou, nemá požadovanú kvalitu a vlastnosti 
definované v tejto zmluve, vlastnosti deklarované ich výrobcom, alebo obvyklé vlastnosti, alebo 
nezodpovedá účelu, na ktorý bol predmet kúpy dodaný podľa tejto zmluvy, resp. na obvyklý účel, 
na ktorý sa používa, a teda predmet kúpy nemožno použiť na účel stanovený touto zmluvou 
alebo na obvyklé účely, na ktoré sa používa. 

7.2 Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy nemá žiadne vady, na ktoré by bolo potrebné 
kupujúceho osobitne upozorniť. 

7.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v okamihu, keď prechádza 
nebezpečenstvo škody na predmete kúpy na kupujúceho (podpísaním dodacieho listu 
vyhotoveného podľa bodu 6.13 článku Vl. tejto zmluvy), ako aj za akékol\tek vady, ktoré sa 
vyskytnú po prevzatí predmetu kúpy v záručnej dobe. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za 
škodu (vrátane finančných strát), ktorá vznikla kupujúcemu v dôsledku vád predmetu kúpy, za 
ktoré zodpovedá predávajúci. 

7.4 Predávajúci sa zaručuje počas záručnej doby za kvalitu a funkčnosť predmetu kúpy. Pre záručnú 
dobu na predmet kúpy platia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný 
zákonník) v platnom znení. Záručná doba je medzi zmluvnými stranami dohodnutá v dÍžke 24 
mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania predmetu kúpy ako celku kupujúcemu, 
resp. odo dňa riadneho odovzdania príslušnej časti predmetu kúpy kupujúcemu (podpísaním 
a odovzdaním dodacieho listu vyhotoveného podľa bodu 6.13 článku Vl. tejto zmluvy). 

7.5 Počas záručnej doby zodpovedá predávajúci za to, že predmet kúpy je bez akýchkol\tek vád, má 
potrebnú kvalitu a zodpovedá podmienkam zmluvy a príslušným platným predpisom. 

7.6 Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo 
neodborného užívania zo strany kupujúceho alebo tretích osôb. 

7. 7 Záručná doba sa predlžuje o počet kalendárnych dní, počas ktorých nemohol kupujúci predmet 
zmluvy riadne užívať, po dobu dlhšiu než 24 hodín, ak táto nemožnosť užívania bola spôsobená 
vadou v záručnej dobe, riadne oznámenou kupujúcim predávajúcemu. 

7.8 V prípade riadne oznámenej reklamovanej vady predmetu kúpy má kupujúci právo požadovať 
bezplatné odstránenie vady a predávajúci má povinnosť vadu bezplatne odstrániť. 

Reklamované vady sa predávajúci zaväzuje odstrániť v termíne do 15 dní odo dňa doručenia 
písomnej reklamácie kupujúceho predávajúcemu. V prípade, že to umožňuje povaha a rozsah 
vady, má kupujúci právo určiť v písomnej reklamácii lehotu kratšiu ako 15 dní a predávajúci je 
povinný túto lehotu dodržať. V prípade, ak si povaha a rozsah vady vyžaduje dlhšiu lehotu na 
odstránenie vady, zmluvné strany sa dohodnú na primeranej lehote pre odstránenie vady. Ak sa 
zmluvné strany nedohodnú na dlhšej lehote, platí 15 dňová lehota pre odstránenie vady. 

7 .9 Reklamácia kupujúceho musí byť podaná výlučne písomne a v záručnej dobe, inak je neplatná. 
7.10 Reklamácia predmetu kúpy musí obsahovať označenie vady a popis, ako sa prejavuje. 
7.11 V prípade sporu o zodpovednosť za vadu je predávajúci povinný reklamovanú vadu odstrániť 

v primeranom termíne určenom kupujúcim. Úhradu nákladov spojených s odstránením vady 
bude znášať zmluvná strana, ktorá bude neúspešná v spore. 

7.12 Predávajúci zodpovedá za vady aj v prípade, ak bol predmet kúpy alebo jeho časť dodaná 
prostredníctvom subdodávateľa, a to tak, ako keby tento predmet kúpy alebo jeho časť dodal 
predávajúci. 

7.13 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci odstraňuje vady predmetu kúpy v miestach určených 
v zmysle bodu 3.3.1 a 3.3.2 článku III. tejto zmluvy na vlastné náklady. 

7.14 Ak predávajúci neodstráni vady v lehotách určených v tejto zmluve, je kupujúci oprávnený po 
písomnej výzve adresovanej predávajúcemu vykonať odstránenie vád samostatne alebo ich 
vykonaním poveriť tretiu osobu. Takto vzniknuté náklady je predávajúci povinný uhradiť 

kupujúcemu do 14 dní odo dňa doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. Ustanovenie tohto bodu 
tohto článku zmluvy nemá vplyv na zodpovednosť predávajúceho za ďalšie vady, resp. na 
predávajúcim poskytnutú záruku. 
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7.15 Reklamáciu možno uplatniť do posledného dňa záručnej doby, pričom i reklamácia odoslaná 
prostredníctvom poštového podniku v posledný deň záručnej doby predávajúcemu, sa považuje 
za včas uplatnenú. 

Článok VIII. 
Náhrada škody 

8.1 Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu 
tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. Zmluvná strana nie je povinná nahradiť škodu, ak preukáže, že 
porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

8.2 Každá zo zmluvných strán je oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody 
v celom rozsahu aj v prípade, že ide o porušenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktorú sa 
vzťahuje zmluvná pokuta. 

8.3 Predávajúci je povinný počas realizácie zmluvy riadiť svoje činnosti tak, aby nedošlo k 
poškodeniu majetku kupujúceho, ako ani k poškodeniu majetku tretích osôb nachádzajúceho 
sa v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutú škodu zodpovedá predávajúci v plnom rozsahu. 
Škody, ktoré spôsobí predávajúci alebo jeho subdodávatelia na majetku kupujúceho alebo na 
majetku tretích osôb, je povinný predávajúci odstrániť na svoje náklady v primeraných termínoch 
určených kupujúcim. 

8.4 Ak predávajúci neodstráni škody spôsobené na majetku kupujúceho alebo na majetku tretích 
osôb v lehote určenej kupujúcim v písomnej výzve, je kupujúci oprávnený tieto škody odstrániť 
sám, pričom predávajúci je povinný uhradiť kupujúcemu všetky náklady s tým súvisiace na 
základe osobitnej faktúry vystavenej kupujúcim, ktorej lehota splatnosti je do 30 dní od jej 
preukázatel'ného doručenia predávajúcemu. 

8.5 V prípade, ak sa preukáže, že predávajúci porušil povinnosť uvedenú v bodoch 11.6 a 11. 7 
článku XI. tejto zmluvy v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
registri partnerov verejného sektora"), alebo subdodávatelia predávajúceho porušili povinnosť 
v zmysle bodu 11.8 článku XI. tejto zmluvy a kupujúcemu bola v tejto súvislosti zo strany 
príslušných orgánov uložená pokuta alebo akákol'vek iná sankcia, zaväzuje sa predávajúci 
nahradiť kupujúcemu túto pokutu alebo akúkol'vek inú sankciu, ako aj akúkol'vek škodu, ktorá 
mu v tejto súvislosti vznikne. 

Článok IX. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

9.1 Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je 
vylúčená, ak sa tak stalo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť podl'a § 37 4 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 

9.2 Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokial' trvá prekážka, s ktorou sú 
tieto účinky spojené. 

9.3 Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti je, že dotknutá zmluvná strana bez zbytočného 
odkladu upozorní druhú zmluvnú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa okolnosti 
vylučujúcej zodpovednosť. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na okolnosť vylučujúcu 

zodpovednosť, využije všetko svoje úsilie na nápravu situácie a na odstránenie príčiny svojej 
neschopnosti plniť zmluvu v čo najväčšom rozsahu a v primeranom čase. Dodacie lehoty 
a všetky ostatné lehoty sa po dobu trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť predlžujú o dobu 
jej pôsobenia. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na okolnosť vylučujúcu zodpovednosť bez 
zbytočného odkladu oznámi druhej zmluvnej strane jej zánik. 

9.4 Ak je trvanie okolnosti vylučujúcej zodpovednosť dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnú 
nový termín plnenia písomným dodatkom k tejto zmluve alebo iným spôsobom upravia 
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vzájomné oprávnené nároky. 

Článok X. 
Sankcie 

10.1 V prípade omeškania s plnením predmetu tejto zmluvy zo strany predávajúceho je kupujúci 
oprávnený uplatniť si a fakturovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny bez 
DPH, uvedenej v bode 4.1 článku IV. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

10.2 V prípade omeškania úhrady faktúry kupujúcim je predávajúci oprávnený fakturovať 

kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň 

omeškania. 
10.3 V prípade, že predávajúci neodstráni vadu zistenú pri preberacom konaní v termíne určenom 

v dodacom liste vyhotovenom podľa bodu 6.13 článku Vl. tejto zmluvy, je predávajúci oprávnený 
uplatniť si a fakturovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur (slovom: jednosto 
eur) za každý aj začatý deň omeškania a každú jednotlivú vadu. 

10.4 V prípade, že predávajúci neodstráni reklamovanú vadu predmetu kúpy, ktorá sa prejavila 
v záručnej dobe, a to v lehote do 15 pracovných dní alebo inej vzájomne dohodnutej lehote, je 
kupujúci oprávnený, počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na odstránenie vád, 
fakturovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur (slovom: jednosto eur) za každý 
aj začatý deň omeškania a za každú jednotlivú vadu osobitne. 

10.5 V prípade porušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách v zmysle bodu 
11.10 článku XI. tejto zmluvy, je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo 
výške 20 % z ceny uvedenej v bode 4.1 článku IV. tejto zmluvy za každé porušenie. 

10.6 V prípade porušenia akejkoľvek inej povinnosti ako povinností uvedených v tomto článku 
zmluvy, je predávajúci povinný uhradiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 100,
eur (slovom: jednosto eur) za každé jednotlivé porušenie 

10.7 Splatnosť uplatnených sankcií v zmysle tohto článku zmluvy je do 30 dní odo dňa doruče,nia 
príslušnej faktúry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budú uhrádzané výlučne bezhotovostne 
na bankové účty uvedené na faktúrach. 

Článok XI. 

Ostatné ustanovenia 

11.1 Predávajúci je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou 

a dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 
11.2 V prípade, ak predávajúci so súhlasom kupujúceho zabezpečuje plnenie jednotlivých častí 

zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný povinnosťami, vyplývajúcimi mu z tejto 
zmluvy, preukázateľne zaviazať i svojich subdodávateľov, pritom však nesie voči kupujúcemu 
rovnakú zodpovednosť, ako keby tieto povinnosti plnil sám. 

11.3 Predávajúci preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa 
o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách v objektoch kupujúceho, ktoré nesúvisia 
s plnením predmetu tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu kupujúceho. Zamestnanci 
predávajúceho a jeho subdodávateľov môžu používať iba vyznačené a určené prístupové cesty 
a priestory objektov kupujúceho. 

11.4 Zamestnanci predávajúceho sú povinní rešpektovať vyznačené zákazy fajčenia a zákaz 
prinášania a požívania akýchkoľvek alkoholických nápojov a omamných látok v objektoch 
kupujúceho. 

11.5 Predávajúci je povinný pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. 

11.6 V prípade, ak sa predávajúci zapisuje do registra partnerov verejného sektora (ďalej len 
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„register") v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, zaväzuje sa, že bude v registri 
zapísaný aspoň počas doby trvania tohto zmluvného vzťahu. Predávajúci sa zároveň zaväzuje 
zapísať sa do registra aj kedykol'vek počas trvania tohto zmluvného vzťahu, pokial' dôjde k takej 
zmene okolností, ktorá zápis predávajúceho do registra v zmysle zákona o registri partnerov 
verejného sektora vyžaduje. 

11. 7 Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu všetky zmeny, ktoré budú v registri pod l'a bodu 11.6 
tohto článku zmluvy vo vzťahu k nemu vykonané, a to do 5 dní odkedy k zápisu zmeny do registra 
došlo. 

11.8 Predávajúci berie na vedomie, že povinnosti uvedené v bode 11.6 tohto článku zmluvy sa 
primerane vzťahujú aj na jeho subdodávatel'ov a zaväzuje sa zabezpečiť, aby mali jeho 
subdodávatelia splnené tieto povinnosti v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. 

11.9 Ak si predávajúci nesplní povinnosti uvedené v bode 11.6 tohto článku zmluvy alebo ak nastanú 
okolnosti uvedené v ust. § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora, kupujúci je 
oprávnený neplniť, čo mu ukladá táto zmluva, pričom nie je v omeškaní a toto neplnenie sa 
nepovažuje za porušenie zmluvy. Predávajúci nie je oprávnený uplatňovať si v tomto prípade 
voči kupujúcemu akúkol\/ek náhradu škody alebo sankcie. 

11.10 Predávajúci je povinný chrániť a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 
sa dozvedel pri uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy, ako aj o všetkých dokladoch 
a dokumentoch poskytnutých predávajúcemu kupujúcim v súvislosti s plnením tejto zmluvy 
(ďalej len „dôverné informácie"), a to aj po ukončení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 
za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa na základe všeobecne záväzných 
právnych predpisov zverejňujú. 

11.11 Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nepokladá ich 
poskytnutie príslušným štátnym orgánom, pokiaľ to vyplýva zo všeobecne záväzného právneho 
predpisu, použitie potrebných informácií alebo dokumentov v prípadných súdnych, 
rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich zo 
zmluvy alebo pokiaľ tak ustanovujú príslušné právne predpisy, ako ani ich poskytnutie členom 
orgánov zmluvných strán, zamestnancom zmluvných strán, audítorom alebo právnym a iným 
poradcom zmluvných strán, ktorí sú viazaní ohľadne im sprístupnených informácii povinnosťou 
mlčanlivosti na základe zákona. 

Článok XII. 
Porušenie zmluvných povinností a odstúpenie od zmluvy 

12.1 Porušením povinností dohodnutých zmluvnými stranami v zmluve jednou zo zmluvných strán 
vzniká druhej zmluvnej strane právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká tiež, 
akje voči jednej zo zmluvných strán vyhlásené konkurzné konanie alebo akjedna zo zmluvných 
strán vstúpila do likvidácie. 

12.2 Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy. 
12.3 V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy je odstupujúca zmluvná strana oprávnená od 

zmluvy odstúpiť, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, 
čo sa o tomto porušení dozvedela. 

12.4 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné: 

a) ak predávajúci nedodá kupujúcemu predmet kúpy podľa tejto zmluvy riadne 
a včas v súlade s touto zmluvou, a to z dôvodov spočívajúcich na jeho strane (t. j. na strane 
predávajúceho), alebo predávajúci nedodá kupujúcemu všetky doklady, ktoré tvoria súčasť 
predmetu kúpy podľa tejto zmluvy, 

b) ak predávajúci mešká z dôvodov spočívajúcich na jeho strane so splnením svojej povinnosti 
podľa tejto zmluvy viac ako 30 kalendárnych dní, 

c) ak predávajúci neodstráni vady predmetu kúpy alebo jeho časti riadne a včas v súlade 
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s touto zmluvou, 
d) ak nastanú okolnosti uvedené v ust. § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora 

alebo ak predávajúci poruší povinnosti uvedené v bode 11.6 článku XI. tejto zmluvy, 
e) ak je kupujúci v omeškaní s úhradou oprávnene a správne vystavenej faktúry 

predávajúceho po dobu viac ako 30 kalendárnych dní po lehote splatnosti faktúry. 

12.5 V prípade, že dôjde k porušeniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, 
platia pri odstúpení od zmluvy pravidlá upravené príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

12.6 Oznámenie o odstúpení musí byť podpísané štatutárnym orgánom odstupujúcej zmluvnej strany 
a nadobúda účinnosť dňom jeho preukázateľného doručenia do sídla druhej zmluvnej strany 
uvedeného v článku 1. tejto zmluve. 

12. 7 V prípade odstúpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dočasného prerušenia plnenia z dôvodu 
porušenia zmluvy, zaplatí zmluvná strana porušiteľa druhej zmluvnej strane všetky preukázané 
náklady a škody, ktoré jej z tohto dôvodu vzniknú. 

12.8 Ak oprávnená zmluvná strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, vzniká porušujúcej zmluvnej 
strane povinnosť pristúpiť na primeranú zmenu zmluvy v tej časti, ktorá bola porušením dotknutá 
a uhradiť spôsobenú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s porušením záväzku. Oprávnená zmluvná 
strana môže dočasne prerušiť plnenie svojich záväzkov až do doby, pokým porušujúca zmluvná 
strana je v omeškaní, a pokiaľ omeškané záväzky nesplní a nedohodne zmenu zmluvy z dôvodu 
dočasného prerušenia. Oprávnená zmluvná strana v takom prípade nie je v omeškaní. 

12.9 Dôsledky porušenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy môžu zmluvné strany riešiť aj iným 
spôsobom, ak sa tak dohodnú písomným dodatkom k tejto zmluve. 

Článok XIII. 
Doručovanie 

13.1 Všetky listiny, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia") budú medzi 
zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne, alebo e-mailom, 
pokiaľ v tejto zmluve nie je pre určitú formu komunikácie vyhradený len určitý spôsob 
doručovania. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho 
adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, 
ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu sídla podľa článku 1. tejto zmluvy vrátila späť 
odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom alebo doručované osobne v pracovný deň 
v čase do 15.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu, resp. doručenia 

oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň 
13.2 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa 

ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa 
tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta 
podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo 
likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, 
nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá 
za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

Článok XIV. 
Protikorupčná doložka 

14.1 Kupujúci má prijatý protikorupčný program, ktorý vychádza z Protikorupčnej politiky Slovenskej 
republiky na roky 2019 - 2023 schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 
zo dňa 12. decembra 2018, ktorého cieľom a účelom je zamedziť korupcii, zlepšiť 

protikorupčnú prevenciu, zmenšovať priestor pre korupciu a odstraňovať príčiny jej vzniku, 
pričom za dôsledné uplatňovanie a dodržiavanie protikorupčných zásad a ostatných 
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ustanovení programu majú zodpovednosť v súlade s prijatým protikorupčným programom 
obidve zmluvné strany. Protikorupčný program kupujúceho je zverejnený na webovej stránke 
kupujúceho (www.wb.sk). 

14.2 Zmluvné strany vyznávajú hodnoty, že zákonné a protikorupčné správanie je jedným zo 
základných atribútov podnikania a takéto správanie je charakteristické pre všetky aktivity a 
činnosti zmluvných strán. 

14.3 Zmluvné strany sa zväzujú, že budú konať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, etickými normami, prijatými protikorupčnými programami, rešpektujúc a ochraňujúc 
základné práva a slobody všetkých osôb, podporovať spravodlivé a rovné zaobchádzanie so 
všetkými osobami, poskytovať bezpečné a zdravé pracovné podmienky, rešpektovať 

a ochraňovať životné prostredie a prijímať vhodné systémy riadenia a podnikania etickým 
spôsobom. 

14.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že podľa ich vedomostí žiaden z jej predstaviteľov, zástupcov, 
zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jej mene pri poskytovaní plnenia predmetu zmluvy 
neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani 
prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať 

akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia, za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone 
podnikateľskej činnosti. 

14.5 V rámci oznamovacej povinnosti sa zmluvné strany zaväzujú, že akékoľvek podozrenie 
z korupčného správania, alebo porušenie protikorupčného programu prijatého zmluvnými 
stranami sú povinné oznámiť príslušným orgánom verejnej moci, alebo podať oznámenie 
spôsobom uvedenom na webovom sídle kupujúceho. 

Článok XV. 
Záverečné ustanovenia 

15.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia právnymi 
predpismi SR, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

15.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým 
dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor predložený 
na rozhodnutie príslušnému súdu v zmysle ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného 
sporového poriadku v platnom znení. 

15.3 Ak je ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo ak 
sa takým stane v budúcnosti, takéto ustanovenie je, resp. bude, považované za oddelené od 
tejto zmluvy a neovplyvní platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto 
zmluvy, ktoré budú aj naďalej trvať (s výnimkou prípadov keď takéto oddelenie odporuje úmyslu 
zmluvných strán, ktorý je zrejmý z tejto zmluvy); zmluvné strany sa zároveň zaväzujú rokovať v 
dobrej viere tak, aby takéto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie tejto zmluvy 
bolo bez zbytočného odkladu nahradené novým platným, účinným a vymáhateľným 

ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať účelu pôvodného ustanovenia. 

15.4 Akákoľvek zmena tejto zmluvy sa môže urobiť len formou chronologicky očíslovaných písomných 
dodatkov k nej, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. 

15.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 
dve vyhotovenia. 

15.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 4 7a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka. 

15. 7 Nakoľko kupujúci je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
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k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informáciO v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám"), zmluvné 
strany súhlasia s tým, že zmluva (vrátane údajov o bankovom spojení a čísle účtu zmluvných 

strán uvedených v článku 1. tejto zm luvy) a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom 
prístupe k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b. Za tým účelom predávajúc i udeľuje 

kupujúcemu súhlas na vykonanie pot rebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených 
dokumentov. 

15.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite 
a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu so 
zmluvou k nej pripájajú svoje podpisy. 

15.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1-Špeciflkácia predmetu kúpy - bezpilotných systémov (UAV) pre potreby geodetických 
a TBD prác v zmysle čl. II. zmluvy 

V Bratislave, dňa 1 7. JAN. 2022 

Kupujúci: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
ŠTÁT 

Ing. Vladimír Kollár 
generá lny riaditeľ štátneho podniku 

KZ č. 2021/2100/5223 

V Bratislave, dňa 

Predávajúci: 

3gon Slovakia, s.r.o. 

Peter Halupka 
konateľ 
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Príloha č. 1 

Špecifikácia predmetu kúpy - bezpilotných systémov (UAV) pre potreby geodetických a TBD prác 

v zmysle čl. II. zmluvy 

 

1. Nosný systém pre lidareto  

daná zostava bude slúžiť aj na revízne práce a tvorbu fotografickej/video dokumentácie.  

 

 UAV nosný systém pre lidareto: 

- Skladacia kvadrokoptéra, maximálny rozmer 850x700x450 mm 

- Nosnosť UAV minimálne 2,5 kg 

- Minimálny čas letu na úrovni 50 min. 

- Dolet / dosah na ovládač > 5 km 

- Maximálna rýchlosť letu > 20 m/s 

- Primárne zobrazenie obrazu počas letu aspoň 1080p, so šifrovaním prenosu aspoň 

AES-256 a trojkanálovým prenosom videa 

- RTK určovanie polohy UAV s presnosťou 1 cm horizontálne 

- Satelitné navigačné systémy min GPS a galileo 

- Odolnosť voči poveternostným podmienkam na úrovni IP45 

- Odolnosť voči vetru minimálne 14 m/s 

- Antikolízne senzory v 6 smeroch s dosahom detekcie prekážky  > 30 m 

v horizontálnom smere a  > 25 m vo vertikálnom smere, antikolízny maják 

- Systém umožňujúci diagnostiku kritických funkcií UAV 

- Možnosť výmeny batérie za chodu, bez nutnosti vypnutia systémov a spojení 

- Kamera – záznamové zariadenie minimálne 20 MPix pre .jpeg a 4K rozlíšením .mp4 

videa a minimálne 12-násobným optickým priblížením 

- Kompatibilné pamäťové zariadenie na ukladanie nasnímaných dát minimálne 128 

GB. 

 

 Súčasťou systému musia byť: 

- 1x trup (teleso) kvadrokoptéry  

- 2x podvozok  

- 1x singel spodný konektor kĺbového závesu  

- 4x páry vrtúľ (2 páry s pohybom v smere hodinových ručičiek  a 2 páry s pohybom 

proti smeru hodinových ručičiek)  

- 4x inteligentný akumulátor Li-Pol 5935 mAh/52,8 V ku kvadrokoptére a nabíjacia 

stanica 

- 1x inteligentný profesionálny diaľkový ovládač so systémom prenosu  

- 1x inteligentný akumulátor Li-Pol 4920 mAh/7,6 V k diaľ. ovládaču  

- 1x popruh k diaľ. ovládaču  

- 1x SD mikro karta min. 16GB  

- 1x nabíjačka 220V na inteligentné akumulátory k diaľ. ovládaču  

- 1x USB-C kábel (nabíjačka 220V – inteligentný ovládač k diaľ. ovládaču)  

- 1x komunikačný kábel z dvomi konektormi typu USB-A  

- 4x tlmič kĺbového závesu  s nabíjačkou 

- 2x držiak vrtule   

- 2x kryt ovládacích páčiek (1sada=2ks)  

- 1x kalibračná doska systému videnia  

- 1x set gumových krytov portov  

- 1x set skrutiek a náradia k prevádzke kvadrokoptéry  

- 1x plastový prepravný kufor na kvadrokoptéru  

- 1x inteligentná nabíjacia stanica akumulátorov v plastovom kufri 

- 1x napájací kábel k nabíjacej stanici  



- 1x manuál – minimálne v českom jazyku 

- 1x Kamera minimálne 20 MPix a 4K rozlíšením 12-násobným optickým priblížením, 

- Služba poistenia na 12 mesiacov 

- Používateľská príručka, spĺňajúca podmienky registrácie UAV na Dopravnom úrade. 

 

2. Profesionálna kvadrokoptéra s multisenzorovou kamerou, 3D laserovým skenerom, 

plnoformátovou kamerou a príslušný softvér na spracovanie údajov  

 

  Profesionálna kvadrokoptéra 

- 1x trup (teleso) kvadrokoptéry  

- 2x podvozok k telesu kvadrokoptéry 

- 1x singel spodný konektor kĺbového závesu  

- 4x páry vrtúľ (2 páry s pohybom v smere hodinových ručičiek  a 2 páry s pohybom  

- proti smeru hodinových ručičiek)  

- 2x inteligentný akumulátor Li-Pol 5935 mAh/52,8 V ku kvadrokoptére   

- 1x inteligentný profesionálny diaľkový ovládač so systémom prenosu, 1x SD mikro 

karta min. 16GB 

- 1x inteligentný akumulátor Li-Pol 4920 mAh/7,6 V k diaľkovému ovládaču  

- 1x popruh k diaľkovému ovládaču,  

- 1x nabíjačka 220V na inteligentné akumulátory k diaľkovému ovládaču  

- 1x USB-C kábel (nabíjačka 220V – inteligentný ovládač k diaľkovému ovládaču)  

- 1x komunikačný kábel z dvomi konektormi typu USB-A  

- 4x tlmič kĺbového závesu s nabíjačkou 

- 2x držiak vrtule,  

- 2x kryt ovládacích páčiek  

- 1x kalibračná doska systému videnia,  

- 1x set gumových krytov portov  

- 1x set skrutiek a náradia k prevádzke kvadrokoptéry  

- 1x plastový prepravný kufor na kvadrokoptéru  

- 1x inteligentná nabíjacia stanica akumulátorov v plastovom kufri 

- 1x napájací kábel k nabíjacej stanici  

- 1x manuál – v slovenskom alebo v českom jazyku 

- 6x náhradný akumulátor pre kvadrokoptéru  

- 1x protizrážkový kruhovo mikrovlnovo skenovací radar  

- 1x duálny spodný konektor kĺbového závesu  

- 1x protizrážkový kruhovo mikrovlnovo skenovací radar  

- 1x duálny spodný konektor kĺbového závesu a singel horný konektor kĺbového 

závesu 

- 4 páry náhradné vrtule – (2 páry s pohybom v smere hodinových ručičiek  a 2 páry s 

pohybom proti smeru hodinových ručičiek)  

- 1x inteligentný profesionálny diaľkový ovládač so systémom prenosu pre druhého 

operátora, 1x SD mikro karta min. 16GB, 

- 1x manuál v slovenskom alebo v českom jazyku 

- 3x náhradný akumulátor pre inteligentný profesionálny diaľkový ovládač  

- služba poistenia na 12 mesiacov. 

 

 Multisenzorová kamera (termovízia a videokamera) 640x512, 30Hz s analytickým 

softvérom 

- 1x kamera s kĺbovým závesom s trojosou stabilizáciou kamery  

- 1x plastový prepravný kufrík  

- 1x SD mikro karta min. 64GB 

- služba poistenia na 12 mesiacov. 

 



 3D laserový skener 

- 1x 3D laserový skener s kĺbovým závesom s trojosou stabilizáciou kamery  

- 1x plastový prepravný kufrík   

- 1x SD mikro karta min. 128GB 

- 1x Softvér DJI Terra Electricity - licencia na 1 počítačové zariadenie 

- 1x Služba poistenia na 12 mesiacov. 

 

 Plnoformátová kamera 

- 1x plnoformátová kamera s kĺbovým závesom s trojosou stabilizáciou kamery  

- 1x plastový prepravný kufrík   

- 1x SD mikro karta min. 512GB 

- 1x služba poistenia na 12 mesiacov. 

 

 Softvér Terra PRO  

- neobmedzená licencia na 1 počítačové zariadenie. 

Požadované technické parametre profesionálnej kvadrokoptéry s multisenzorovou kamerou, 

3D laserovým skenerom, plnoformátovou kamerou a príslušný softvér na spracovanie údajov: 

 

 Profesionálna kvadrokoptéra: 

- Rozmery rozloženého (na let): max. 850x700x450 mm (D × Š × V)  

- Rozmery zloženého (na transport): max. 450x450x450 mm   

- Diagonálny rázvor: max. 900 mm  

- Hmotnosť (so singel spodným konektorom gimbalu): max. 4 kg (bez akumulátorov)  

- Hmotnosť s akumulátormi: max. 6.5 kg (s dvoma akumulátormi)  

- Užitočné zaťaženie: min. 2,5 kg, Maximálna vzletová hmotnosť: 10 kg  

- Prevádzková frekvencia: min: 2,4 a 5,8 GHz s automatickým prepínaním  

- Presnosť polohovania RTK: max.1 cm (horizontálne) max. 2 cm (vertikálne)  

- Rýchlosť stúpania: min. 4 m / s, Rýchlosť klesania: min. 3 m / s  

- Dopredná rýchlosť: min. 22 m / s, Nadmorská výška: min. 5000 m n.m.  

- Odolnosť voči vetru: min. 15 m / s, Čas letu: min. 55 min  

- Podporované konfigurácie Gimbal: singel - spodný, duál - spodný  

- singel - vrchný, singel vrchný a singel spodný, trojitý  

- Stupeň ochrany: min. IP45  

- Satelitné navigačné systémy: min. GPS, Galileo  

- Optický systém – zo systému videnia pre zvýšenie bezpečnosti letu  

- Dosah snímania prekážok Vpred / vzad / doľava / doprava: od 1 do 35 m,Hore / 

dole: od 1 do 25 m  

- Protikolízny maják  

- Inteligentný letový akumulátor vyhrievaný, Kapacita: min. 5900 mAh, Typ 

akumulátora: LiPo 12S, Hmotnosť: max 1,4 kg, Doba nabíjania: max. 60 minút  

- Inteligentný profesionálny diaľkový ovládač pre pokročilé duálne riadenie 

kvadrokoptéry, model DJI Smart Controller Enterprise, Prevádzková frekvencia: min. 

2,4 a 5,8 GHz s automatickým prepínaním, Prenosová vzdialenosť: min. 15 km (bez 

prekážok, bez rušenia), vstavaná obrazovka, Uhlopriečka:min. 5,5 inch, Rozlíšenie: 

min. 1920x1080 pixelov, Vstavaný akumulátor ovládača, Kapacita: min. 5000 mAh, 

Menovitý výkon: max. 17 W, Čas nabíjania:   max. 2 hodiny a 30 minút, Výdrž 

vstavaného akumulátora: min. 2,5h, Externý akumulátor ovládača, Kapacita: min. 

4900 mAh, Napätie:7,6V, Typ: LiPo, Výdrž vstavaného a externého akumulátora: 

min. 4,5 h  

- Výstražný systém blízkosti lietadiel, Výstražný systém pomocou technológie ADS-B  

poskytuje  pilotom  bezpilotných lietadiel lepšie  situačné  povedomie  a pomáha im 

zodpovedne sa rozhodovať počas  letu. Táto funkcia zhromažďuje údaje o letoch 

odosielané z blízkych lietadiel automaticky pomocou vysielačov ADS-B a analyzuje  



ich, aby detekovala potenciálne riziká kolízie a upozorňovala používateľov v 

dostatočnom predstihu.  

 

 Multisenzorová kamera - obsahuje zoom kameru, širokouhlú kameru, termálnu kameru, 

laserový merač vzdialeností a gimbal  

- Hmotnosť: max. 835   

- Rozmery: max. 167 × 135 × 161 mm  

- Stupeň krytia: IP44  

- Laserový merač vzdialenosti: Trieda 1M (STN EN 60825-1 IEC 60825-1: 2014)  

Parametre zoom kamery  

- Senzor: 1 / 1,7 "CMOS, 20 MP  

- Objektív: DFOV: 66,6 ° -4 °  

- Ohnisková vzdialenosť:  6,83 - 119,94 mm (ekvivalent: 31,7 - 556,2 mm)  

- Clona: f/2,8 - f/11(normálna), f/1,6 - f/11(nočná scéna)   

- Zaostrenie: 1 m až (široký), 8 m až ∞ (teleobjektív)  

- Režim zaostrenia: MF / AF-C / AF-S  

- Expozičný režim: Automaticky, manuálne  

- Režim zaostrenia: Bodové zaostrenie, stredové zaostrenie  

- Elektronická rýchlosť uzávierky: 1 ~ 1/8000 s  

- Rozsah ISO: Video: 100 – 25600, Foto: 100 – 25600  

- Rozlíšenie videa: 3840 x 2160 pri 30 snímkach za sekundu, 1920 x 1080 pri 30 

snímkach za sekundu  

Parametre širokouhlej kamery  

- Senzor: 1 / 2,3 "CMOS, 12 MP  

- Objektív: DFOV: 82,9 °  

- Ohnisková vzdialenosť:  4,5 mm (ekvivalent: 24 mm)  

- Clona: f / 2,8  

- Zaostrenie: 1 m na ∞  

- Režim zaostrovania: Bodové zaostrenie, stredové zaostrenie  

- Rýchlosť uzávierky: 1 ~ 1/8000  

- Rozsah ISO: Video: 100 – 25600, Foto: 100 – 25600  

- Rozlíšenie videa: 1920 x 1080 pri 30fps 

- Video formát: MP4  

Parametre termovíznej kamery  

- Senzor: Nechladený mikrobolometer  

- Objektív: DFOV: 40,6 °  

- Ohnisková vzdialenosť: 13,5 mm (ekvivalent: 58 mm)  

- Clona: f / 1,0  

- Zaostrenie: 5 m na ∞  

- Digitálny zoom: 1x, 2x, 4x, 8x  

- Rozlíšenie videa: 640 × 512 pri 30 Hz  

- Spektrálne pásmo: 8-14 μm  

- Citlivosť (NETD): <50 mK pri f / 1,0  

Parametre laserového merača vzdialeností  

- Rozsah merania: min. od 3m do max.1200m na zvislý povrch s priemerom ≥12m a 

rýchlosťou odrazu 20%  

- Presnosť merania: ± (0.2 m + D×0.15%), D je vzdialenosť od zvislej plochy  

 

  Plnoformátová kamera s vysokým rozlíšením s kĺbovým závesom,  

- Rozmery: max. 200x170x130 mm  

- Hmotnosť: max. 800g  



- Stupeň ochrany: min. IP4X  

- Absolútna presnosť: max. horizontálne 3 cm, vertikálne 5 cm  

- Snímač: foto - max. 35,9x24mm (Full Frame) video – 34x19 mm  

- Efektívne pixely: max. 45 MP  

- Rozmer pixelu: 4,4 μm   

- Rozlíšenie fotografie: 3:2 (8192x5460)  

- Rozlíšenie videa: min. 16:9 (3840x2160)  

- Formát fotografie: min. 3:2 (8192x5460)  

- Formát videa: min. MP4  

- Interval fotenia: min. 0,7 s  

- Rýchlosť uzávierky: mechanická 1/2000-1 s elektronická 1/8000-1s  

- Rozsah clony: f/2,8 – f/16  

 

 3D laserový skener - obsahuje  LIDAR  (LIDAR  je  metóda diaľkového  merania  

vzdialenosti  na základe  výpočtu doby šírenia pulzu  laserového lúču odrazeného od 

snímaného objektu),  inerčný navigačný systém, pomocný polohovací snímač videnia, RGB 

(RGB je farebný model) mapovacia kamera a kĺbový záves   

- Rozmery: max. 155 x 110 x 170 mm  

- Hmotnosť: max. 950 g  

- Menovitý výkon: max. 60 W  

- Rozsah detekcie: min. 460 m pri 80% odrazivosť, 0 klx min. 190 m pri 10% 

odrazivosť, 100 klx  

- Bodové hodnoty: jednorázový návrat: max. 240 000 bodov/s viacnásobná 

návratnosť: max. 480 000 bodov/s  

- Presnosť systému: horizontálne: 10 cm na 50 m vertikálne: 5 cm na 50 m 

RGB mapovacia kamera  

- Veľkosť snímača: 1 in  

- Efektívne pixely: 20 MP  

- Veľkosť fotografie: 5472x3078 (16:9), 4864x3648 (4:3), 5472x3948 (3:2)   

- Ohnisková vzdialenosť: 8,8/24 mm  

- Rýchlosť uzávierky: mechanická 1/2000-8 s, Elektronická 1/8000-8 s  

- ISO: video: 100 - 3 200 (auto), 100 - 6 400 (manuálne), foto: 100 - 3 200 (auto), 100 

- 1 800 (manuálne)  

- Formát fotografií: JPEG,Formát videa: MOV, MP4  

 

 Softvér na plánovanie TERRA PRO 

- plánovanie letovej misie  

- spracovanie 2D a 3D fotogrametrie 

- spracovanie LiDar dát 

 

3. 3 x Kompaktná kvadrokoptéra s RGB a termálnou kamerou s GNSS RTK s požadovanými 

parametrami: 

- RGB kamera s rozlíšením minimálne 48MPx a 32x zoomom so stabilizovanou hlavou 

- Zabudovaná termálna kamera s rozlíšením min. 640 x 512 px so stabilizovanou hlavou 

- Integrovaný systém riadenia RTK GNSS 

- Odolnosť voči rýchlosti vetra min. 10 m/s, výdrž vo vzduchu min. 24 minút a efektívny 

dosah ovládača min. 1000 m  

- Súčasťou dodávky každej zostavy má byť diaľkový ovládač, 4x akumulátor, nabíjací hub, 

sada náhradných vrtúľ 

 




