
 

CRZ č. 8311/2011/LSR 

 
Zmluva o dielo 

je uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník   
 v znení neskorších zmien a doplnkov  

 
  

Číslo zmluvy zhotoviteľa:  452/NLC/2011 
Číslo zmluvy objednávateľa:  2011/99/001437 

 
 
 

                                                                         Článok 1 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 
 Sídlo: Námestie SNP 8 
 975 66 Banská Bystrica 
 ďalej len „objednávateľ“  
 Štatutárny zástupca: Ing. Igor Viszlai, generálny riaditeľ 
 Zmocnenec pre vecné rokovanie:  Ing. Ján Švančara, rozvojovo technický riaditeľ 
                                 Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy: 
- zmluvné otázky:    Ing. Jozef Sámel, MBA 
- technické otázky:   Ing. Jozef Sámel, MBA 
IČO:                         36 038 351 
DIČ: 0036038351/851 
Bankové spojenie:   VÚB a. s. pobočka Banská Bystrica 
Číslo  účtu:               1940723254/0200 
Číslo telefónu: 048/4344111 
Číslo faxu: 048/4344195 
Zápis do registra: 29. 10. 1999, Okresný súd v Banskej Bystrici, odd. Pš, vl.: 155/S  
  
 
 
Zhotoviteľ:       Národné lesnícke centrum ( ďalej len NLC) 
 Sídlo: ul. T. G. Masaryka 22 
 960 92  Zvolen 
 ďalej len „zhotoviteľ“ 
                                Štatutárny zástupca: Ing.Milan Lalkovič, generálny riaditeľ 
 
                                  Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy: 
- technické otázky:  RNDr. Róbert Cibula 
Osoba zodpovedná  
za plnenie predmetu zmluvy:  RNDr. Róbert Cibula   
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  
Číslo  účtu:              7000241498/8180 
IČ DPH:                   SK 2022091027   
DIČ:                         2022091027   
IČO:                         42001315 
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Článok 2 

Predmet plnenia zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je zabezpečenie služieb  na zriadenie prístupu do užívateľskej verzie 
Lesníckeho informačného systému (LIS), používaného organizáciami štátnej lesnej správy a 
prevádzkovaného zhotoviteľom,  pre objednávateľa s nasledovným obsahom: 
1. Preddefinované priestorové analýzy: 

a) zobrazenie prieniku porastovej mapy s  mapou KN (C,E) a mapou poľovných 
revírov podľa vybraných JPRL  a parciel, 

b) analýza riešenia možnosti editácie tried prvkov:  
- lesnícke obvody-lesné správy,  
- vlastník- obhospodarovateľ 

2. Zapracovanie lesníckych digitálnych porastových máp a požadovaných atribútových 
položiek do užívateľskej verzie LIS pre lesné pozemky v obhospodarovaní  
objednávateľa. 

3. Zapracovanie dát katastra nehnuteľností do užívateľskej verzie LIS, pre celé územie 
Slovenskej republiky, na ktorom existuje vektorová katastrálna vrstva. 

4. Aktualizovanie dát katastra nehnuteľností (4. štvrťrok 2011) pre celé územie Slovenskej 
republiky, na ktorom existuje vektorová katastrálna vrstva, 

5. Vypracovanie analýzy správy drobných vodných tokov. 
 

Článok 3 
Vykonanie a odovzdanie diela 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo podľa bodov v zmysle čl. 2 tejto zmluvy 

v nasledovných termínoch:    1.  do 31. 12. 2011 
                                                      2.  do 15. 12. 2011 
                                                     3. do 1 mesiaca od dátumu podpisu zmluvy  obidvomi       
        stranami  
                                                     4.  do 31.12.2011  podľa dodania podkladov z GKÚ  
                                                                5.  do 31. 12. 2011 
2. O prevzatí dokončeného diela bude spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom 

a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň 
odovzdania diela. 

 
Článok 4 

Cena diela a platobné podmienky 
 

1. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu vo výške  
       47 863,- € vrátane DPH / slovom  štyridsaťsedemtisícosemstošesťdesiattri  Eur /  

Ceny (bez DPH) za jednotlivé služby podľa článku 2 (v bodoch 1-5) sú nasledovné: 
1. a) 9 915,. € 
      b) 4590,- € 
2.   14 000,. € 
3.     3 800,. € 
4.     4 541,. €  
5.     3 040,. € 

      –––––––––––  
      ∑     39 886,. €   
2. Táto dohodnutá cena je cenou úplnou, pričom zhotoviteľ nemá právo domáhať sa zvýšenia tejto 

ceny.  
3. Dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s vykonaním diela.  
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4. Dohodnutú cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po 
odovzdaní diela, so splatnosťou 21 dní odo dňa doručenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom 
na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 
Článok 5 

 Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ je povinný: 
 a)  vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanej dobe, 

b) v priebehu vyhotovovania diela poskytnúť objednávateľovi informácie o stave jeho 
rozpracovanosti,  

c) bezplatne a neodkladne odstrániť chyby a nedostatky  diela zistené v čase vyhotovovania aj 
po odovzdaní diela. 

2. Objednávateľ je povinný: 
a) zabezpečiť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri vypracovaní diela, 
b) riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu.  
 

3. Zhotoviteľ má právo na: 
a) zabezpečenie činnosti potrebných na vyhotovenie diela v termíne, ktorý umožní jeho 

ukončenie v lehote podľa čl. 3 tejto zmluvy. 
 
4. Objednávateľ diela má právo na: 

a) prevzatie diela zhotoveného a odovzdaného riadne a včas podľa ustanovení tejto zmluvy,  
b) vrátenie podkladov, dokumentov a materiálu, ktoré poskytol zhotoviteľovi na vyhotovenie 

diela najneskôr v deň odovzdania diela. 
 

Článok 6 
Zánik zmluvy 

 
1. Pri podstatnom porušení zmluvy má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo od zmluvy odstúpiť. 
2. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy sa považuje porušenie 

povinností vyplývajúcich pre zmluvné strany z čl. 3, 4 a 5, ako aj prípad, ak dodaním diela 
s vadami (chybami, nedostatkami) bola zmluva porušená podstatným spôsobom podľa 
§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

4. Zhotoviteľ môže vypovedať zmluvu na základe neplnenia povinností zo strany 
objednávateľa a to vo výpovednej lehote 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým  dňom  
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

5. Objednávateľ môže vypovedať zmluvu na základe neplnenia povinností zo strany zhotoviteľa a to 
vo výpovednej lehote 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým  dňom  mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

6. V prípade vypovedania zmluvy zaplatí objednávateľ len za práce vykonané na diele v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy, ku dňu zániku tejto zmluvy. 

 
Článok 7 

Zmluvné sankcie 
 
1. V prípade ak zhotoviteľ nevykoná dielo v lehote podľa článku 3 ods.1 zmluvy, je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025%  z dohodnutej ceny za dielo a to za každý aj 
začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, sa objednávateľ zaväzuje uhradiť 
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,025 %  z dlžnej sumy za každý aj začatý deň  
omeškania, pokiaľ nedôjde k dohode medzi zhotoviteľom a objednávateľom. 

3. V prípade, že objednávateľ zistí po odovzdaní diela vady, je oprávnený tieto reklamovať bez 
zbytočného odkladu po ich zistení. 
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4. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady odstrániť najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie. 
5. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na odstránenie vád podľa ods. 4 tohto článku je povinný 

objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z dohodnutej ceny za dielo 
a to za každý aj začatý deň omeškania. 

 
Článok 8 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej  podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.  
2. V prípade zmeny požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu a ceny prác, 

prípadne iných podmienok zmlúv, budú tieto zmeny riešené na základe dohody zmluvných strán 
formou dodatku k zmluvám. 

3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov k 
tejto zmluve, podpísaných štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán.  

4. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.               
5. Dodávateľ diela je vlastníkom autorských práv na zdrojové kódy LIS. Podpísaním 

odovzdávacieho protokolu sa objednávateľ stáva užívateľom poskytnutých služieb podľa článku 2. 
Bez súhlasu dodávateľa nemôže objednávateľ zasahovať do LIS, alebo poskytovať prístup tretím 
osobám.  

6.  Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené obsluhou. 
7. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby spôsobené  dodaním nesprávnych podkladov a údajov 

predložených na vyhotovenie diela objednávateľom. 
8. Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo v  súvislostí s ňou vzniknutých, budú zmluvné 

strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade 
rozporov ohľadne tejto zmluvy, jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 

9. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami  platného 
Obchodného zákonníka. 

10. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom v celom rozsahu, čo 
potvrdzujú svojimi podpismi. Zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni, 
ani za inak nevýhodných podmienok. 

11. Táto zmluva, ako aj jej všetky prípadné dodatky, je vypracovaná v štyroch  vyhotoveniach, z 
ktorých  dve vyhotovenia si ponechá zhotoviteľ a dve vyhotovenia  objednávateľ.  

12. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov / zákon o slobode 
informácií / v znení neskorších predpisov.   

13. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane 
príloh  a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na úrade vlády SR.  

 
 
V Banskej Bystrici, dňa Vo Zvolene, dňa  
 
Za objednávateľa:  Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
...........................................................   .......................................................... 
 

Ing. Igor Viszlai  Ing. Milan Lalkovič  
generálny riaditeľ  generálny riaditeľ 


