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Zmluva o dielo  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z .z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

 (ďalej len „zmluva“) 

 

medzi 

 

Objednávateľom:  

 

Názov: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Sídlo: Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica  

IČO: 17 058 520 

DIČ: 2021526188 

IČ DPH: SK20215266188 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK35 8180 0000 0070 0039 0899  

Zastúpený: Ing. Martin Lakanda, generálny riaditeľ 

Kontaktná osoba:                 Ing. Andrej Švec, 048/472 20 34, 0903/298 008 

                                             

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľom:                

 

Obchodné meno:                   STRÁŽCA - RANGER 

Sídlo:                                  Stromová 1, 911 01 Trenčín 

Právna forma:                     Občianske združenie 

IČO:                                    42 372 879   

IČ DPH:                              neplatca DPH 

Bankové spojenie:              Tatra banka, a.s. 

IBAN:                                 SK94 1100 0000 0029 4405 6385 

Registrácia:                         MV SR, reg.č. VVS/1-900/90-43940        

Zastúpený:                          Bc. Marián Zvěřina, predseda predstavenstva OZ 

Kontaktná osoba:                 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

Preambula 

 

 

Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania, na základe ktorého 

zhotoviteľ ako uchádzač uspel vo verejnom obstarávaní vyhlásenom objednávateľom ako 

verejným obstarávateľom na zhotovenie diela na predmet zákazky: „Spracovanie metodiky, 

školiaceho manuálu, materiálov a Príručky stráže prírody". 

 

 

 

 

Klocokova
ŠOP SR-Z/362/2019
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Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri plnení záväzku 

zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „Spracovanie metodiky, školiaceho 

manuálu, materiálov a Príručky stráže prírody“ (ďalej aj ako „dielo“), a to za 

podmienok a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v minimálnom  rozsahu a špecifikácii, ktorá je 

uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu  

diela za jeho vykonanie, dohodnutú a upravenú v článku III. tejto zmluvy. 

 

 

 

Článok II. 

Termín plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo špecifikované v článku I. tejto zmluvy v termíne  

najneskôr do 40 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

predmetu diela objednávateľovi v sídle objednávateľa na adrese Tajovského 28/B, 974 01 

Banská Bystrica.  

 

 

 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Celková cena za dielo v zmysle článku I. tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá 

vo výške 68.000,00 EUR (slovom: šesťdesiatosemtisíc euro). Takto stanovená celková 

cena za dielo je maximálna a môže byť zmenená len písomnou dohodou zmluvných strán. 

Zhotoviteľ nie je platca DPH. 

 

V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, dohodnutá celková cena je cenou konečnou 

a v prípade, ak sa zhotoviteľ počas plnenia zmluvy stane platcom DPH, táto skutočnosť 

nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet zmluvy a cena sa nezvyšuje o 

príslušnú sadzbu DPH. 

 

2. Cena za dielo dohodnutá v článku III. ods. 1 tejto zmluvy je konečná a zahŕňa všetky 

náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie diela dohodnutého v článku I. tejto zmluvy. 

 

3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že objednávateľ nie je povinný poskytnúť 

zhotoviteľovi zálohovú platbu na cenu za dielo. 
 

4. Cena za dielo dohodnutá v článku III. odst. 1 tejto zmluvy je bez dane z pridanej 

hodnoty, ktorú zhotoviteľ, v prípade, ak je platiteľom DPH, vyúčtuje podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti. 
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5. Za riadne vykonané dielo v zmysle článku I. tejto zmluvy, ktoré bolo prebraté zo strany 

objednávateľa, vystaví zhotoviteľ faktúru. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru 

bankovým prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 

30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
 

6. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:  

 označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH 

 číslo faktúry,  

 deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,  

 u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v eurách, 

 fakturovanú sumu v eurách, 

 označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

 pečiatku a podpis zástupcu zhotoviteľa, 

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný 

a variabilný symbol, 

 označenie tejto zmluvy, podľa ktorej je faktúra vystavená, 

 označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

 pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa. 

              Prílohou faktúry bude preberací protokol. 
 

7. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zákone alebo v odst. 6 tohto 

článku  tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, v 

tomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 

doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

8. V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným 

spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie je v omeškaní 

s úhradou ceny za dielo. 
 

 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy s vynaložením 

všetkej odbornej starostlivosti potrebnej na riadne splnenie záväzkov vyplývajúcich mu z 

tejto zmluvy. 

 

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy riadne a včas 

a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť 

chyby a nedostatky diela zistené v čase vykonávania diela, ako aj po jeho odovzdaní 

objednávateľovi. 
 

3. Zhotoviteľ prehlasuje, že dielom špecifikovaným v článku I. tejto zmluvy neporušuje 

práva tretích osôb, v prípade, že sa preukáže opak, znáša škodu v plnom rozsahu. 

 

4. Pri vykonaní diela uvedeného v článku I. tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné 

poskytnúť si vzájomnú súčinnosť potrebnú na naplnenie účelu tejto zmluvy. 
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5. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny diela za podmienok uvedených v článku III. tejto 

zmluvy. 

 

6. Objednávateľ je povinný za riadne a včas zhotoviteľom dodané dielo po doručení faktúry 

vystavenej a doručenej za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve zaplatiť 

zhotoviteľovi cenu dohodnutú v článku III. ods. 1 tejto zmluvy. 
 

7. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania 

zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehote podľa článku II. ods. 1. tejto 

zmluvy a navrhnúť mu možnosti odstránenia týchto prekážok. 

 
 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v zmysle tejto 

zmluvy prenecháva zhotoviteľ objednávateľovi úplné vlastnícke a užívacie právo(licencia 

vo vecne, mieste a časovo neobmedzenom rozsahu)  ku všetkým častiam diela.  
 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poskytnutia akéhokoľvek plnenia zhotoviteľovi 

pred zánikom tejto zmluvy z iného dôvodu než splnením, nadobúda objednávateľ 

momentom zániku tejto zmluvy úplné vlastnícke a užívacie právo (licencia vo vecne, 

mieste a časovo neobmedzenom rozsahu)  k výsledkom činnosti zhotoviteľa vykonanej na 

základe tejto zmluvy pred zánikom tejto zmluvy.  
 

 

 

 

Článok V. 

Odovzdanie a prevzatie diela a zodpovednosť za vady 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi na základe 

písomného preberacieho protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. V 

protokole sa uvedie špecifikácia diela, súpis zistených vád a nedostatkov a termíny na ich 

odstránenie. Objednávateľ je povinný prevziať dielo, ktoré nemá žiadne vady alebo 

nedostatky, ktoré by bránili riadnemu užívaniu diela. Dielo bude vykonané a odovzdané 

objednávateľovi v požadovanom rozsahu a špecifikácii, ktorá je uvedená v prílohe č.1 

tejto zmluvy. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ. 

 

2. Za objednávateľa je povinný dielo prevziať: Ing. Andrej Švec     

 

3. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ 

zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a/alebo obsahom 

tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady 

vzniknuté vadným vykonávaním diela na vlastné náklady a dielo vykonával riadnym 

spôsobom – alternatívne má objednávateľ oprávnenie od tejto zmluvy odstúpiť. 
 

4. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve, 

nezodpovedá účelu, pre ktorý bolo dielo vykonané alebo nezodpovedá rozsahu, 

stanovenému v tejto zmluve. 
 



 

5 

 

5. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak, zhotoviteľ je povinný v 

lehote 15 dní od odovzdania diela objednávateľovi odstrániť na vlastné náklady zistené 

vady. 
 

6.  Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že vlastnícke právo k dielu prechádza na 

objednávateľa okamihom zaplatenia ceny diela zhotoviteľovi v celom rozsahu. 

Nebezpečenstvo vzniku škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa 

momentom prevzatia diela objednávateľom. 

 
 

 

Článok VI. 

Platnosť zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia všetkých záväzkov zmluvných 

strán vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

 

2. Túto zmluvu je možné ukončiť pred dobou uvedenou v ods. 1 tohto článku nasledovne: 
 

a) vzájomnou dohodou zmluvných strán; dohoda musí byť písomná a musí byť 

podpísaná obidvomi zmluvnými stranami, inak je neplatná;  

b) písomným odstúpením od zmluvy, ak druhá zmluvná strany podstatným spôsobom 

porušila povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy; 

c) písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou 

výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi. 
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zánikom tejto zmluvy nezanikajú tie práva a povinnosti 

zmluvných strán, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať i po zániku zmluvy ako takej.  
 

 

 

 

Článok VII. 

Doručovanie 

 

1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto 

zmluvou sa doručujú: 

a) poštou, 

b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, 

c) osobne. 

 

2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa 

doručujú doporučene na adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve. Každý účastník je 

povinný oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených 

v tomto článku neodkladne, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa zmeny sídla. 

 

3. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa 

písomnosť po troch dňoch od jeho vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa 

adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto 

prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú. 
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Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Akúkoľvek zmenu alebo zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ako aj iné 

dojednania zmluvných strán týkajúce sa tejto zmluvy alebo z nej vyplývajúce, je možné 

vykonať len na základe dohody zmluvných strán a musí mať formu priebežne číslovaných 

písomných dodatkov a musí byť podpísaná obidvoma zmluvnými stranami. Po ich 

podpísaní sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto zmluvou, ako aj 

záväzkové vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky, Autorského zákona a 

ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bez použitia 

kolíznych noriem. 
 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia 

a zhotoviteľ 2 vyhotovenia. 
 

4. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli 

a zmluva zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na 

znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  

 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v „Centrálnom registri zmlúv" 

(http://www.crz.gov.sk/). 

 

 

 

Príloha č. 1 Technická špecifikácia predmetu zmluvy 
 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa: ......................              V Trenčíne, dňa: ...................... 

 

       Za objednávateľa:                                                         Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

 

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

    Ing. Martin Lakanda                                                    Bc. Marián Zveřina 

generálny riaditeľ ŠOP SR                predseda predstavenstva OZ 

 

 

http://www.crz.gov.sk/

