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Rámcová dohoda na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne 

západného Slovenska 

 

 

 

 

 

 

uzavretá medzi 

 

 

 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

 

 

a 

 

 

„Združením spoločností PPU“ 

zastúpeným obchodnou spoločnosťou TEKDAN, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia 
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Táto Rámcová dohoda (ďalej len „Dohoda“) sa uzatvára podľa príslušných ustanovení zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
právnych predpisov (ďalej len „ZVO“) v spojení s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ObZ“) medzi nasledovnými 
zmluvnými stranami: 

 

Číslo Dohody Objednávateľa: 112/2019/MPRVSR-430 

Číslo Dohody Zhotoviteľa: 

 

(1) Objednávateľ 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

vnútroštátne identifikačné číslo: 00156621 

zastúpený: Ing. Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

osoby oprávnené konať vo veciach Dohody: Ing. Andrej Vašek, riaditeľ odboru pozemkového 

MPRV SR 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 1105 

SWIFT: SPSRSKBA 

 

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

(2) Zhotoviteľ 

„Združenie spoločností PPU“ vytvorené na základe Zmluvy o združení zo dňa 9.5.2018 

Obchodné meno: TEKDAN, spol. s r.o., vedúci účastník združenia 

sídlo: Björnsonova 3, 811 05 Bratislava 

IČO: 31 332 552 

IČ DPH: SK2020290811 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.3504/B 

zastúpený: Ing. Daniel Líška, konateľ 

osoby oprávnené konať vo veciach Dohody: Ing. Daniel Líška 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 IBAN:  

 SWIFT: GIBASKBX 

 (ďalej „vedúci účastník združenia“) 

 

Obchodné meno: GEOMETRA, s.r.o., účastník združenia č. 2 
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sídlo: Námestie sv. Anny 21, 911 01 Trenčín 

IČO: 36 298 387 

(ďalej „účastník združenia“) 

 

Obchodné meno: GEO3 TRENČÍN, s.r.o., účastník združenia č. 3 

sídlo: Gen. M. R. Štefánika 42/402, 911 01 Trenčín 

IČO: 36 315 583 

(ďalej „účastník združenia“) 

 

Obchodné meno: GEO-KOD, s.r.o., účastník združenia č. 4 

sídlo: Karloveská 24, 841 04 Bratislava 

IČO: 35 715 456 

(ďalej „účastník združenia“) 

 

Obchodné meno: Geodetická kancelária URBAN - LAUKO, spol. s r.o., účastník združenia č. 5 

sídlo: Rozmarínová 6, 934 01 Levice 

IČO: 36 796 336 

(ďalej „účastník združenia“) 

 

Obchodné meno: GEOPARTNER s.r.o., účastník združenia č. 6 

sídlo: Ružinovská 42, 821 03 Bratislava 

IČO: 35 823 054 

(ďalej „účastník združenia“) 

 

Obchodné meno: GEOSPOL s.r.o., účastník združenia č. 7 

sídlo: Štefánikova 1435/74, 905 01 Senica 

IČO: 31 447 465 

(ďalej „účastník združenia“) 

 

Obchodné meno: GEODÉZIA UHLÍK s.r.o., účastník združenia č. 8 

sídlo: Tematínska 2652/33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

IČO: 50 968 289 
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(ďalej „účastník združenia“) 

 

Obchodné meno: GeodetS, s.r.o., účastník združenia č. 9 

sídlo: Beatislavská 1403/42, 900 01 Modra 

IČO: 36 822 361 

(ďalej „účastník združenia“) 

 

(ďalej spoločne ako „Zhotoviteľ “) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako 
„Zmluvná strana“) 

 

PREAMBULA 

A. Objednávateľ uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Vypracovanie a vykonanie 
projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky" postupom verejná súťaž. 
Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo vestníku EU 2018/S 068-150998 zo dňa 07.04.2018 
a vo vestníku VO č. 070/2018 pod označením 04970-MSS dňa 10. 4. 2018 (ďalej ako "Verejné 
obstarávanie" alebo „VO“). V uvedenom VO bol na základe predložených ponúk určený 
úspešný uchádzač, s ktorým sa ako so Zhotoviteľom uzatvára táto Dohoda. 

B. Objednávateľ uzatvára so Zhotoviteľom túto Dohodu tak, aby za podmienok v nej stanovených 
mohol Zhotoviteľ v zmysle neskôr uzatvorených zmlúv o dielo riadne a včas vykonať pre 
Objednávateľa Dielo. 

 

ČLÁNOK 1.  DEFINOVANÉ POJMY 

1.1 Pojmy používané v tejto Dohode s veľkým začiatočným písmenom, majú v tejto Dohode význam 
tak, ako sú definované v opise predmetu zákazky, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Dohody, resp. 
nasledovný: 

1.1.1 Dielo – je komplexný súbor činností vykonávaných v súlade s opisom predmetu zákazky, 
ktorý je Prílohou č. 1 - Opis predmetu zákazky/Zadanie tejto Dohody, výsledkom ktorých 
je projekt pozemkových úprav, vypracovaný, vykonaný a odovzdaný v súlade s touto 
Dohodou a Zmluvou o dielo, 

1.1.2 Zmluva o dielo – zmluva uzavretá podľa príslušných ustanovení ZVO a tejto Dohody medzi 
Zhotoviteľom a Objednávateľom, na základe ktorej Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa 
Dielo, 

1.1.3 Subdodávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej Zhotoviteľ   zveril vykonanie 
niektorej časti Diela, 

1.1.4 EPFRV - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, 

1.1.5 PRV SR 2014-2020 – Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programovacie 
obdobie 2014-2020. 

 

ČLÁNOK 2.   ÚČEL DOHODY 

2.1 Základným účelom Dohody je zabezpečenie uzatvorenia Zmluvy o dielo, na základe ktorej 
Zhotoviteľ pre Objednávateľa  vykoná Dielo a určenie rámcových práv a povinností pre 
vykonávanie Diela. 
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ČLÁNOK 3.   PREDMET DOHODY 

3.1 Predmetom tejto Dohody je stanovenie základných práv a povinností medzi Zmluvnými stranami, 
ktoré upravujú vykonávanie Diela zo strany Zhotoviteľa pre Objednávateľa. Predmetom tejto 
Dohody je v zmysle uvedeného najmä dohoda Zmluvných strán o: 

3.1.1 maximálnych cenách za vykonanie Diela, 

3.1.2 podmienkach vykonania Diela, 

3.1.3 podmienkach uzatvárania Zmlúv o dielo. 

3.2 Predmetom Zmluvy o dielo bude záväzok Zhotoviteľa za podmienok dojednaných v tejto Dohode 
a v príslušnej Zmluve o dielo vykonať Dielo pre Objednávateľa, pričom tento záväzok vzniká až 
okamihom uzatvorenia príslušnej Zmluvy o dielo. 

3.3 Podľa Zmluvy o dielo vykoná Zhotoviteľ pre Objednávateľa Dielo riadne a včas, v  jednotlivých 
fázach, etapách a položkách v súlade s Opisom predmetu zákazky/Zadaním, touto Dohodou, 
v rozsahu špecifikovanom v príslušnej Zmluve o dielo. 

3.4 Záväzkom Zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo zodpovedá záväzok Objednávateľa zaplatiť 
Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané Dielo odplatu stanovenú v Zmluve o dielo, najviac však 
do výšky maximálnych cien uvedených v tejto Dohode. 

3.5 Uzatvorením tejto Dohody nevzniká Zhotoviteľovi nárok na uzatvorenie Zmluvy o dielo, ani nárok 
na vykonanie Diela.   

 

ČLÁNOK 4.   PLNENIE DOHODY, UZATVORENIE ZMLUVY O DIELO 

4.1 Zhotoviteľ sa zúčastní v súlade s ustanoveniami § 83 ods. 5 písm. b) ZVO opätovného otvorenia 
súťaže, v ktorom bude Objednávateľ vyberať zo všetkých úspešných uchádzačov, s ktorými ako 
výsledok Verejného obstarávania uzatvoril Rámcovú dohodu, toho Zhotoviteľa, s ktorým uzatvorí 
Zmluvu o dielo. 

4.2 Objednávateľ uzatvorí Zmluvu o dielo na vykonanie Diela so Zhotoviteľom za podmienok 
stanovených touto Dohodou a jej prílohami v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO po 
úspešnom výbere na základe opätovného otvorenia súťaže, na základe ktorej bude Zhotoviteľ 
Objednávateľovi vykonávať zadefinované Dielo. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvy o dielo uzatvárané na základe tejto Dohody budú 
zodpovedať podmienkam dohodnutým v tejto Dohode, najmä s ohľadom na maximálne ceny za 
Dielo a práva a povinnosti dohodnuté v tejto Dohode. 

4.4 Výzvu na predloženie ponuky do písomnej konzultácie a zadávania zákazky v rámci opätovného 
otvorenia súťaže (ďalej len „Výzva na predloženie ponuky“) predloží Objednávateľ Zhotoviteľovi 
písomne, spolu s návrhom Zmluvy o dielo. Výzva na predloženie ponuky musí ďalej obsahovať 
podrobnú špecifikáciu podmienok vykonávania Diela v súlade s Opisom predmetu 
zákazky/Zadaním, termín, do ktorého Zhotoviteľ predloží svoju ponuku, kritériá na vyhodnotenie 
ponúk a doklady súvisiace s  požiadavkami Objednávateľa na predmet zákazky v rámci 
opätovného otvárania súťaže uvedenými v Opise predmetu zákazky/Zadaní. 

4.5 V rámci opätovného otvorenia súťaže budú použité kritériá Cena a Kvalita expertov, ktoré budú 
vo vzťahu ku konkrétnemu Dielu a jeho zmluvným požiadavkám, definované vo Výzve na 
predloženie ponuky. 

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže na základe opätovného otvorenia súťaže 
vyžiadať novú ponuku cien jednotlivých projektov pozemkových úprav pre konkrétne Dielo. Ceny 
ponúknuté Zhotoviteľom v ponuke v rámci opätovného otvorenia súťaže musia byť zhodné alebo 
nižšie ako maximálne ceny dohodnuté v tejto Dohode. Ponuka Zhotoviteľa musí obsahovať aj 
celkovú cenu za realizáciu predmetu príslušnej Zmluvy o dielo určenú na základe ponúknutých 
cien za jednotlivé projekty pozemkových úprav. 
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4.7 Na základe vyhodnotenia ponúk predložených v opätovnom otvorení súťaže na vykonanie Diela 
bude určený Zhotoviteľ, s ktorým Objednávateľ uzatvorí Zmluvu o dielo. V takomto prípade bude 
cena za vykonanie Diela dohodnutá v Zmluve o dielo zodpovedať ponuke Zhotoviteľa 
predloženej v rámci opätovného otvorenia súťaže. Objednávateľ neuzavrie Zmluvu o dielo so 
Zhotoviteľom, ktorý nesplnil požiadavky Objednávateľa na predmet zákazky v rámci opätovného 
otvárania súťaže uvedené vo výzve na predloženie ponuky v súlade s Opisom predmetu 
zákazky/Zadanie. 

4.8 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľom výsledok vyhodnotenia ponúk v rámci opätovného otvorenia 
súťaže na vykonanie Diela. Takto oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi, či bola jeho ponuka v rámci 
opätovného otvorenia súťaže na vykonanie Diela úspešná a či s ním uzatvorí Zmluvu o dielo. 

4.9 Objednávateľ vyzve na uzatvorenie Zmluvy o dielo Zhotoviteľa, ktorého ponuka bola v rámci 
opätovného otvorenia súťaže na vykonanie Diela úspešná. 

4.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť so Zhotoviteľom Zmluvu o dielo v prípade ak jeho 
ponúknutá celková cena za predmet zákazky v rámci opätovného otvorenia súťaže bude vyššia 
ako predpokladaná hodnota tejto konkrétnej zákazky určená na základe priemeru cien 
z Rámcových dohôd všetkých úspešných uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní. 

4.11 Zmluvu o dielo uzatvorí Objednávateľ so Zhotoviteľom najskôr  šestnásty deň odo dňa odoslania 
informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk  v rámci opätovného otvorenia súťaže podľa ZVO. 
Zhotoviteľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Zmluvy o dielo, výlučne ak by Objednávateľom 
navrhované podmienky neboli v súlade s touto Dohodou, Výzvou na predloženie ponuky 
alebo ponukou Zhotoviteľa, pričom v lehote dvoch (2) pracovných dní od odmietnutia 
uzatvorenia Zmluvy o dielo musí uviesť konkrétne dôvody jej neuzavretia s uvedeným 
konkrétnych dojednaní, s ktorými je Zmluva o dielo v rozpore. V prípade oprávneného 
odmietnutia, Objednávateľ vyhotoví novú Zmluvu o dielo v súlade s touto Dohodou, Výzvou na 
predloženie ponuky a ponukou Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný Zmluvu 
o dielo uzatvoriť. 

4.12 V prípade neoprávneného neuzatvorenia Zmluvy o dielo v zmysle bodu 4.11. tohto článku má 
Objednávateľ právo uzavoriť Zmluvu o dielo so zhotoviteľom ďalším v poradí a Zhotoviteľ, ktorý 
neoprávnene neuzatvoril Zmluvu o dielo je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške rozdielu ceny plnenia z uzavorenej Zmluvy o dielo a ceny plnenia zo Zmluvy o dielo 
neoprávnene neuzatvorenej, a to do štrnástich (14) dní od uplatnenia zmluvnej pokuty 
Objednávateľom. Objednávateľ má zároveň v prípade neoprávneného neuzatvorenia Zmluvy 
o dielo v zmysle bodu 4.11. tohto článku právo odstúpiť od tejto Dohody. 

 

ČLÁNOK 5.   PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade s ustanoveniami tejto Dohody, jej príloh, Zmluvy o 
dielo, Opisu predmetu zákazky/Zadania a podľa pokynov Objednávateľa, v súlade so záujmami 
Objednávateľa, ktoré sú mu známe a/alebo ktoré mu vzhľadom na okolnosti pri vynaložení 
všetkej odbornej starostlivosti mali byť známe, resp. ktoré mal Zhotoviteľ poznať a v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo s odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb 
uvedených v Zozname expertov, ktorý tvorí Prílohu č. 5 - Zoznam expertov tejto Dohody. 

5.3 Zmenu expertov uvedených v Prílohe č. 5 - Zoznam expertov tejto Dohody je možné vykonať len 
na základe písomného a očíslovaného dodatku k tejto Dohode. 

5.4 Návrh na zmenu experta podľa bodu 5.3 tohto článku spolu s aktualizovaným znením Prílohy č. 
5 - Zoznam expertov tejto Dohody je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr 30 
dní pred plánovaným začatím prác osoby uvedenej v predkladanom návrhu na zmenu 
a v aktualizovanom znení Prílohy č. 5 - Zoznam expertov tejto Dohody. 
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5.5 Nový expert musí spĺňať rovnaké minimálne požiadavky ako pôvodný expert a musí byť schopný 
realizovať predmet zákazky v rovnakej kvalite. 

5.6 V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 5.3 až 5.5 tohto článku má 
Objednávateľ právo návrh na zmenu experta odmietnuť.  Objednávateľ má nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 1000€ za každé oneskorené oznámenie zmeny experta alebo jeho neoznámenie, 
ako aj na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikla. 

5.7 Ak Objednávateľ zistí, že expert nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva predmet 
zmluvy riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za tohto experta. Zhotoviteľ je 
povinný spôsobom podľa bodu 5.3 až 5.5 žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do tridsiatich 
(30) dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa. Požiadavka Objednávateľa na zmenu experta 
podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe tejto zmluvy riadne a 
včas. 

5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, potom ako sa o tom dozvedel, informovať 
písomne Objednávateľa o akýchkoľvek okolnostiach dôležitých pre riadne vykonávanie Diela 
a akýchkoľvek okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zmenu alebo doplnenie alebo udelenie 
pokynov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. 

5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť (vrátane rozporu 
s právnym poriadkom) ním navrhovaného postupu, podkladov a/alebo iných pokynov týkajúcich 
sa vykonávania Diela bezodkladne (najneskôr do 5 dní) potom, ako sa dozvedel o podrobnostiach 
takýchto postupov alebo pokynov alebo potom ako mu boli doručené kópie takýchto 
dokumentov. Zhotoviteľ je v tomto písomnom upozornení povinný zdôvodniť nevhodnosť 
postupu, podkladov alebo pokynov a navrhnúť nápravné opatrenia. V prípade, že si Zhotoviteľ 
nesplní túto svoju povinnosť, zodpovedá za škodu tým spôsobenú. Objednávateľ sa vyjadrí k 
písomnému upozorneniu do 10 dní odo dňa jeho doručenia. Do vyjadrenia Objednávateľa 
Zhotoviteľ nevhodný pokyn nevykoná. V prípade, že Objednávateľ písomne Zhotoviteľovi 
oznámi, že na vykonaní pokynu, ktorý Zhotoviteľ označil za nevhodný, trvá, Zhotoviteľ je povinný 
tento pokyn realizovať (pokiaľ platné právne predpisy neustanovujú inak), pričom však Zhotoviteľ 
nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vykonaním takéhoto pokynu vznikne. 

5.10 Zhotoviteľ je povinný poskytovať Objednávateľovi elaboráty v zmysle Prílohy č. 1 – Opis 
predmetu zákazky/Zadanie tejto Dohody, súvisiace s vykonávaním Diela v elektronickej alebo 
písomnej podobe podľa opisu predmetu zákazky, pokiaľ sa s Objednávateľom v Zmluve o dielo 
nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný uschovávať všetky elaboráty a dokumenty, ktoré vytvoril 
alebo nadobudol v súvislosti s vykonávaním Diela. Zhotoviteľ je ďalej povinný kedykoľvek 
umožniť Objednávateľovi nahliadnuť do dokumentov súvisiacich s vykonávaním Diela. 

5.11 Ak pri realizácii predmetu tejto Dohody bude Dielo alebo jeho časť predmetom ochrany podľa 
zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov, zmluvné strany touto 
Dohodou zároveň uzatvárajú licenčnú zmluvu, ktorou Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas 
na používanie (ďalej len „licencia“) elaborátov alebo ich častí dodaných na základe Zmluvy o dielo 
a to za týchto podmienok: 

a) Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na neobmedzené použitie elaborátov alebo ich 
častí, najmä na spracovanie elaborátov alebo ich častí, vyhotovenie rozmnoženín, 
zverejnenie a rozširovanie, 

b) Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu, t.j. 
Zhotoviteľ nesmie po dobu trvania licencie Objednávateľa udeliť tretej osobe licenciu na 
použitie elaborátov alebo ich častí v rozsahu a spôsobom udeleným touto licenciou 
Objednávateľovi a je povinný zdržať sa použitia elaborátov alebo ich častí spôsobom, na 
ktorý udelil licenciu, 

c) Zhotoviteľ udeľuje licenciu Objednávateľovi na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany 
k danému predmetu ochrany, 



8 

 

d) Zhotoviteľ udeľuje licenciu Objednávateľovi odplatne, pričom odmena za poskytnutie 
licencie je už zahrnutá v cene podľa čl. 7 tejto Dohody, 

e) Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu tretej osobe a postúpiť licenciu tretej osobe. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú 
podieľať na vykonávaní Diela tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi 
žiadne nároky. V prípade, že si tretia osoba uplatní voči Objednávateľovi nárok z titulu 
porušenia autorských práv, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorá mu 
vznikne v dôsledku uplatnenia nároku treťou osobou, a to v plnej výške. 

Ustanovenia tohto bodu platia aj po zániku tejto Dohody z akéhokoľvek dôvodu. 

5.12 Ak sa poskytovanie predmetu Dohody týka projektu spolufinancovaného z fondov Európskej 
únie, zaväzuje sa Zhotoviteľ dodržiavať povinnosti určené pre PRV SR 2014-2020, resp. výzvu na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, a to najmä povinnosti ohľadom publicity 
a informovanosti, predkladania správ, archivácie dokumentov či výkonu 
kontroly/auditu/overovania na mieste príslušnými oprávnenými orgánmi, resp. inštitúciami. 

5.13 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami 
poverenými výkonom kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto Dohody a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/ 
overovania sú najmä: 

a) riadiaci orgán pre príslušný operačný program a ním poverené osoby, 

b) útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 

5.14 Zhotoviteľ je povinný sa zúčastňovať na všetkých rokovaniach zvolaných Objednávateľom, ktoré 
sa týkajú poskytovania predmetu Dohody. 

5.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez príslušného písomného plnomocenstva uskutočňovať akékoľvek 
právne úkony v mene Objednávateľa. 

5.16 Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu. Zhotoviteľ je oprávnený 
zveriť vykonanie niektorej etapy Diela, (t.j. nie celého Diela) tretej osobe (subdodávateľovi) 
uvedenej v Zozname subdodávateľov. 

5.17 Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácií niektorej etapy Diela (obchodné 
meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a pod.) a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, e-mail, telefónne 
číslo, tvoria Prílohu č. 4 – Zoznam subdodávateľov tejto Dohody. 

5.18 Počas trvania Dohody je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa výlučne na základe 
písomného  dodatku k tejto Dohode, pričom je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 
a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného 
sektora“), ak to uvedený právny predpis predpokladá, 

b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť 
predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ, 

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa.. 
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5.19 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s  aktualizovaným znením Prílohy č. 4 – Zoznam 
subdodávateľov tejto Dohody musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 30 dní pred 
začatím plánovanej subdodávky. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa  v zmysle prvej 
vety tohto bodu má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- Eur za každé 
oneskorené oznámenie zmeny subdodávateľa alebo jeho neoznámenie, ako aj náhradu škody, 
ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. 

5.20 Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne 
písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu 
údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Dohode. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa  
v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za 
každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti 
vznikne. 

5.21 Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom je 
Zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto 
Dohody, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany 
Subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu v jeho zápise 
v registri partnerov verejného sektora, ako aj v zápise jeho subdodávateľov, a to najneskôr deň 
nasledujúci po tom ako k takejto zmene zápisu v registri partnerov došlo. V prípade porušenia 
povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
100,- Eur za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá viac ako 15 
dní sa považuje za podstatné porušenie Dohody. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za škodu, 
ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu. 

5.22 Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do zmlúv so subdodávateľmi, že osoby oprávnené na kontrolu 
budú voči týmto tretím osobám vykonávať kontrolu dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti 
s realizáciou predmetu tejto dohody, ako aj ustanovenie o možnosti publikovania informácií 
o nich, v zmysle bodu 5.12 a 5.13 tohto článku. 

5.23 Pri vykonávaní Diela subdodávateľom Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi tak, akoby túto 
etapu Diela vykonával sám. 

5.24 Ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa 
(napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach 
konať v mene Zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany 
Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný tieto skutočnosti oznámiť Objednávateľovi najneskôr do 10 
dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. V prípade ak si povinnosť v zmysle prvej vety tohto 
bodu Zhotoviteľ nesplní, Objednávateľ má právo odstúpiť od Dohody pre jej podstatné porušenie 
a zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto 
povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia Zhotoviteľa, 
pričom k tejto informácii je Zhotoviteľ povinný predložiť aj potvrdenie príslušnej banky. 

 

ČLÁNOK 6.   PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje: 

6.1.1 bez zbytočného odkladu písomne informovať Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré 
majú podstatný význam pre vykonávanie Diela, 

6.1.2 odovzdať Zhotoviteľovi všetky dokumenty a poskytnúť mu všetky informácie, ktoré sú 
potrebné na vykonanie Diela, pokiaľ z povahy týchto dokumentov/informácií a/alebo 
pokynov nevyplýva, že ich má obstarať Zhotoviteľ, 

6.1.3 bez zbytočného odkladu poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú na 
uskutočnenie predmetu tejto Dohody a/alebo predmetu Zmlúv o dielo, vrátane, ale 
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nielen, písomných rozhodnutí o všetkých správach, odporúčaniach a všetkých ďalších 
záležitostiach, ktoré Zhotoviteľ postúpil Objednávateľovi, 

6.1.4 udeliť písomné plnomocenstvo v prípade, ak bude Objednávateľ v súlade s touto Dohodou 
a Zmluvou o dielo vyžadovať, aby Zhotoviteľ uskutočnil v jeho mene právne úkony. Inak je 
Zhotoviteľ oprávnený odoprieť vykonanie týchto právnych úkonov a výkon akýchkoľvek 
činností s tým bezprostredne súvisiacich, 

6.1.5 doručiť Zhotoviteľovi včas všetky pokyny súvisiace s realizovaním Diela, tak aby 
Zhotoviteľovi umožnil včasné a riadne poskytnutie Diela. 

 

ČLÁNOK 7.   MAXIMÁLNE CENY 

7.1 Maximálne ceny za vykonanie Diela pre Objednávateľa sú špecifikované v Prílohe č. 2 - Nacenený 
štruktúrovaný rozpočet ceny tejto Dohody a sú stanovené ako maximálne bez DPH pre jednotlivé 
projekty pozemkových úprav a jeho položky (ďalej len „Odplata“). Odplata zahŕňa všetky náklady 
a výdavky Zhotoviteľa súvisiace s vykonaním Diela a rovnako aj odmenu za poskytnutie licencie 
v zmysle bodu 5.11 článku 5 Dohody. 

7.2 Pokiaľ sa Zmluvné strany v Zmluve o dielo nedohodnú inak, nárok na Odplatu vznikne 
Zhotoviteľovi postupne, po riadnom vykonaní jednotlivých etáp, resp. položiek Diela a ich 
prebratí zo strany Objednávateľa. Ak nie je dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak, 
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na Odplatu až na základe písomného Preberacieho 
protokolu potvrdeného Objednávateľom, pričom splatnosť faktúry si Zmluvné strany dohodli na 
60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 

 

ČLÁNOK 8.   ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA A SANKCIE 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikla alebo ktorá by mu mohla 
vzniknúť v súvislosti s vykonávaním Diela. Zhotoviteľ prehlasuje, že v čase podpisu Zmluvy o dielo 
bude poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním Diela do 
výšky 5% z celkovej ceny Diela, a to počas celej doby trvania Zmluvy o dielo. Pri podpise Zmluvy 
o dielo, Zhotoviteľ predloží doklad o poistení, ktorý bude tvoriť Prílohu č. 5 - Poistná zmluva 
o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikaním Zmluvy o dielo. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú vadami, chybami a/alebo inými nedostatkami Diela 
(ďalej len „Vady“) podľa Zmluvy o dielo. 

8.3 Za Vady sa považujú najmä oneskorené, neúplné, nedostatočné, rozporné, nekvalitné plnenia, 
v súvislosti s vykonávaním Diela, ktoré sú v rozpore s Opisom predmetom zákazky/Zadaním 
a Zmluvou o dielo. Pre vylúčenie pochybností, za vadu Diela podľa tejto Dohody sa považuje aj 
vada  jednotlivej etapy, resp. položky Diela. 

8.4 Zhotoviteľ sa zbaví zodpovednosti za Vady a škodu týmito spôsobenú, pokiaľ preukáže, že Vada 
bola spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a že vynaložil všetku odbornú 
starostlivosť, ktorú možno očakávať od zhotoviteľa so zodpovedajúcou profesionálnou praxou a 
kvalifikáciou. 

8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku konania a/alebo opomenutia konania 
Objednávateľa, s výnimkou zodpovednosti Zhotoviteľa za splnenie prevenčnej povinnosti podľa 
článku 8.6 tejto Dohody nižšie. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa: 

8.6.1 na akúkoľvek škodu bezprostredne hroziacu a/alebo vzniknutú a na jej rozsah a následky, 
najmä následky ovplyvňujúce riadne a včasné vykonanie Diela podľa Zmluvy o dielo, a 

8.6.2 na všetky opatrenia, ktoré je potrebné prijať na odvrátenie takej škody a/alebo 
obmedzenie jej následkov; a ak ho Objednávateľ o to požiada, je Zhotoviteľ povinný takéto 
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opatrenia na náklady Objednávateľa vykonať, resp. kontrolovať, že sa takéto opatrenia 
uskutočňujú. 

8.7 Zhotoviteľ je povinný po konzultáciách s Objednávateľom na vlastné náklady odstrániť Vady 
Diela, za ktoré zodpovedá alebo obmedziť alebo odstrániť škodu spôsobenú týmito Vadami. 

8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym plnením jeho povinností podľa Zmluvy o dielo je 
Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % 
príslušnej hodnoty etapy, resp. položky Diela, s ktorým je v omeškaní, za každý začatý deň 
omeškania, ak nie je v Zmluve o dielo uvedené inak. Objednávateľ je oprávnený započítať 
zmluvnú pokutu proti Odplate alebo jej časti. 

8.9 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry Zhotoviteľovi o viac ako 30 dní po 
uplynutí lehoty splatnosti je Zhotoviteľ oprávnený od Objednávateľa požadovať za každý začatý 
deň omeškania až do zaplatenia úrok z omeškania  v zákonnej výške. 

8.10 Zodpovednosť Zhotoviteľa a ďalšie sankcie bude upravovať Zmluva o dielo primerane vzhľadom 
na konkrétny predmet plnenia. 

8.11 Úhradou zmluvnej pokuty sa príslušná Zmluvná strana nezbavuje povinnosti pokračovať v plnení 
tejto Dohody, ani nahradiť škodu, ktorá porušením povinnosti vznikla. 

8.12 Zmluvné pokuty dojednané v tejto Dohode alebo v Zmluve o dielo sú splatné do pätnástich (15) 
dní od doručenia výzvy oprávnenej Zmluvnej strany povinnej Zmluvnej strane, ak Dohoda alebo 
Zmluva o dielo neustanovuje inak. 

8.13 Odstúpenie od Dohody sa nedotýka nároku dotknutej Zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej 
pokuty. 

8.14 Zmluvné strany podpisom Dohody potvrdzujú, že považujú zmluvné pokuty dojednané v tejto 
Dohode za zmluvné pokuty dojednané v primeranej výške, a to najmä s ohľadom na hodnotu a 
význam zabezpečovaných povinností Zmluvných strán. 

 

ČLÁNOK 9.   UKONČENIE DOHODY 

9.1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu 48 mesiacov a zanikne uplynutím tohto času, splnením 
všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán, resp. vyčerpaním finančného limitu vo 
výške predpokladanej hodnoty zákazky, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, alebo 
spôsobom uvedeným v bode 9.2 tejto Dohody. 

9.2. Táto Dohoda môže byť predčasne ukončená len na základe nasledovného: 

9.2.1dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode, alebo 

9.2.2odstúpením od Dohody podľa bodov 9.4 až 9.6 článku 9 Dohody, 

9.2.3písomnou výpoveďou podľa bodu  9.9 článku 9 Dohody, 

9.2.4zánikom Zhotoviteľa alebo Objednávateľa bez právneho nástupcu. 

9.3. V prípade zániku Dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 
(ďalej len „deň zániku Dohody dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku Dohody dohodou 

9.4. V prípade odstúpenia od tejto Dohody sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §344 a nasl. 
ObZ. 

9.5. Objednávateľ je  oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Dohody na základe dôvodov uvedených 
v bode 9.6 článku 9 tejto Dohody. Odstúpenie Objednávateľa nadobúda účinnosť jeho doručením 
Zhotoviteľovi. 

9.6. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Dohody v prípade podstatného porušenia 
Dohody Zhotoviteľom. Na účely tejto Dohody sa za podstatné porušenie Dohody Zhotoviteľom 
považuje najmä: 
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9.6.1ak súd právoplatne uzná kohokoľvek z členov štatutárneho orgánu Zhotoviteľa, 
zamestnancov alebo subdodávateľov Zhotoviteľa za vinných z trestného činu 
bezprostredne súvisiaceho s uzatváraním a/alebo plnením tejto Dohody, 

9.6.2strata nevyhnutnej kvalifikácie Zhotoviteľa, vrátane, ale nielen, strata 
(živnostenského) oprávnenia na vykonávanie činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s 
predmetom tejto Dohody, pokiaľ Zhotoviteľ opätovne nezíska túto kvalifikáciu do 15 
dní, alebo 

9.6.3závažné porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Dohody a/alebo Zmluvy o dielo, 
pričom takýmto závažným porušením povinností Zhotoviteľa sa rozumie najmä: 

9.6.3.1 neodôvodnené nedodržanie pokynov Objednávateľa, za predpokladu, že 
dotknutý pokyn má podstatný význam pre realizáciu Diela podľa tejto Dohody 
alebo Zmluvy o dielo, 

9.6.3.2 podstatné omeškanie (t.j. viac ako 30 dní) s vykonaním Diela alebo jeho 
Ucelenej časti zavinené Zhotoviteľom, ak v Zmluve o dielo nie je uvedené inak, 

9.6.3.3 porušenie povinnosti vo vzťahu k expertom v zmysle bodu 5.3 a 5.4 článku 
5  Dohody, 

9.6.3.4 porušenie povinnosti vo vzťahu k subdodávateľovi podľa bodu 5.16 až 5.24 
článku 5 tejto Dohody, 

9.6.3.5 ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
Zhotoviteľa v zmysle bodu 5.25 článku V Dohody, 

9.6.3.6 ak na miesto Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva, 

9.6.3.7 v prípade porušenia povinnosti podľa bodu 12.9 alebo 12.10 článku 12 
Dohody, 

9.6.3.8 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj 
vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto 
Zmluvy je vážne ohrozené, 

9.6.3.9 v prípade porušenia bodu 4.1 čl. IV Dohody, 

9.6.3.10 v prípadoch ustanovených právnymi predpismi, 

9.6.3.11 v ďalších prípadoch ustanovených touto Dohodou. 

9.7. Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 ZVO odstúpiť od Dohody, ak bol Zhotoviteľ vymazaný 
z registra partnerov verejného sektora. 

9.8. Objednávateľ má nárok odstúpiť od Dohody v prípade, ak nastanú okolnosti uvedené v §15ods. 
1 zákona o registri partnerov verejného sektora. V prípade ak nastanú okolnosti podľa prvej vety 
tohto bodu a Objednávateľ nevyužije právo na odstúpenie od Dohody, Objednávateľovi vzniká 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Eur. 

9.9. Túto Dohodu môže Objednávateľ písomne vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 
2 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola písomná výpoveď doručená Zhotoviteľovi. 

 

ČLÁNOK 10.   MLČANLIVOSŤ 

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú uvedené v tejto 
Dohode, resp. ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách alebo ktoré sa Zmluvné strany 
dozvedeli v súvislosti s touto Dohodou a jej plnením, sú v rozsahu, ktorý nevylučujú všeobecne 
záväzné právne predpisy, dôvernými informáciami (ďalej len „Dôverné informácie“). Obidve 
Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, ibaže by z tejto 
Dohody alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok 
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Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku nie je časovo obmedzený a ostáva v platnosti aj po 
zániku tejto Dohody. 

10.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám 
a ani neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú 
členovia orgánov Zmluvných strán, zamestnanci alebo dodávatelia Zmluvných strán, audítori 
alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní 
povinnosťou mlčanlivosti buď na základe dohody alebo všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Porušením tejto povinnosti nie je postup Objednávateľa v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (Zákon o slobode informácií). 

10.3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na: 

10.3.1. informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Dohody verejne známe alebo ktoré sa už v 
deň podpisu tejto Dohody dali získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

10.3.2. informácie, ktoré sa stali po podpise tejto Dohody verejne známymi alebo ktoré sa po 
tomto dni už dajú získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

10.3.3. prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe 
povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí 
Zmluvná strana poskytnúť Dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná 
strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť 
Dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu. 

10.4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách podľa tohto článku 
tejto Dohody sa nepokladá použitie potrebných Dôverných informácií v prípadoch súdnych, 
rozhodcovských, správnych alebo iných konaní vedených za účelom realizovania plnenia alebo 
výkonu práv Zmluvnou stranou podľa tejto Dohody. 

 

ČLÁNOK 11.  KONFLIKT ZÁUJMOV 

11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu trvania tejto Dohody, ako i po jej skončení, vynaloží v súlade 
s medzinárodne uznávanou praxou také úsilie, ktoré je potrebné na to, aby zamedzil 
akémukoľvek potenciálnemu i skutočnému konfliktu záujmov, v súvislosti s jeho činnosťou podľa 
tejto Dohody a/alebo Zmluvy o dielo. 

 

ČLÁNOK 12.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1. Táto Dohoda sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

12.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov vyplývajúcich 
alebo súvisiacich s touto Dohodou zmierlivou cestou, a to do 30 dní od doručenia písomného 
upozornenia jednej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane. 

12.3. Akékoľvek zmeny a/alebo dodatky k tejto Dohode musia byť v súlade so ZVO, v písomnej forme 
a podpísané Zmluvnými stranami. 

12.4. Táto Dohoda, vrátane všetkých dokumentov, ktoré sa v nej spomínajú, predstavuje kompletnú 
dohodu medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s predmetom Dohody. 

12.5. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Dohody stane nevynútiteľným alebo neplatným podľa platného 
práva, bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné či neplatné. 
Ďalšie ustanovenia tejto Dohody ostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti a účinnosti. Pokiaľ 
nastane takáto situácia, Zmluvné strany nahradia toto nevynútiteľné, či neplatné ustanovenie 
iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude čo najviac približovať. 

12.6. Komunikácia medzi Zmluvnými stranami v  súvislosti s plnením tejto Dohody sa bude adresovať 
príslušnej Zmluvnej strane na nižšie uvedenú adresu a bude sa považovať za doručenú v prípade: 
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12.6.1 doručenia faxom po tom, ako bolo odosielateľovi doručené potvrdenie, že prenos 
údajov prebehol v poriadku, 

12.6.2 osobného doručenia, prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po potvrdení jej 
prijatia, 

12.6.3 doručenia e-mailom, po doručení písomného potvrdenia od príjemcu o prijatí (za 
písomné potvrdenie príjemcu o prijatí sa nepovažuje notifikácia oznamujúca doručenie 
e-mailu príjemcovi), alebo 

12.6.4 doporučenej zásielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na 
potvrdení o tom, že zásielku nemožno doručiť. 

12.7. Písomná komunikácia bude adresovaná osobám oprávneným konať vo veciach zmluvy 
nasledovne: 

Za Objednávateľa: 

Názov:     Odbor pozemkový MPRV SR 

Kontaktná osoba:   Ing. Andrej Vašek 

Telefón:     02/59 266 419 

Fax:      02/59 266 271 

E-mail:     zmluvy.ppu@land.gov.sk 

Internetová adresa (URL): http://www.mpsr.sk/index.php?navID=40 

 

Za Zhotoviteľa: 

Názov:     TEKDAN, spol. s r.o. 

Sídlo:      Björnsonova 3, 811 05 Bratislava 

Kontaktná osoba:   Ing. Daniel Líška 

Telefón:      

Fax:       

E-mail:       

Internetová adresa (URL): www.tekdan.sk 

12.8. Dohoda je vyhotovená v 7 (siedmich) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je 
považovaný za originál. 2 (dve) vyhotovenia Dohody dostane Zhotoviteľ a 5 (päť) vyhotovení 
dostane Objednávateľ. 

12.9. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky Zhotoviteľa vyplývajúce z tejto Dohody môžu byť 
postúpené na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, inak je ich 
postúpenie neplatné. 

12.10. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 
svoju pohľadávku voči pohľadávkam Objednávateľa. 

12.11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú: 
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky/Zadanie, 
Príloha č. 2 – Nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny, 
Príloha č. 3 – Vzor Zmluva o dielo, 
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov, 
Príloha č. 5 –  Zoznam expertov. 

12.12. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom Dohody nakladať, zmluvné prejavy sú 
im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon 
je urobený v predpísanej forme, na znak čoho Dohodu podpísali. 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=40
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12.13. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády 
SR, v súlade so príslušnými právnymi predpismi. Dohodu zverejní Objednávateľ. 

 

V Bratislave, dňa  V                   , dňa 
 

Za  Objednávateľa  Za Zhotoviteľa 
 

 
 
 
Ing. Gabriela Matečná  
          ministerka 

 
 
 
                            Ing. Daniel Líška 
                konateľ, vedúci účastník združenia 

 

zastupujúci účastníkov združenia: 

GEOMETRA, s.r.o. 
GEO3 TRENČÍN, s.r.o. 
GEO-KOD, s.r.o. 
Geodetická kancelária URBAN - LAUKO, 
spol. s r.o. 
GEOPARTNER s.r.o. 
GEOSPOL s.r.o. 
GEODÉZIA UHLÍK s.r.o. 
GeodetS, s.r.o. 

 

 
 


