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Servisná zmluva č. 1/2019 

na zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP 

(ďalej len „Zmluva o servise“) 

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

 
1. Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ: 

Názov: Environmentálny fond 

Sídlo: Nevädzova 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 30 796 491 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK13 8180 0000 0070 0019 8071 

SWIFT: SPSRSKBA 

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ 

Štátny fond: zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

 
1.2. Dodávateľ: 

Obchodné meno: Lazar Consulting, s.r.o. 

Sídlo: Klariská 10, 811 03 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 35 740 175 

IČ DIČ: SK2020270593 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK32 1100 0000 0026 2010 0781 

SWIFT: TATRSKBX 

Štatutárny zástupca: RNDr. Maroš Lazár, konateľ, lazar@lacon.sk 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 16688/B 

Poverený zamestnanec na rokovanie vo veciach Zmluvy o servise zodpovedný za jej plnenie: 

Ing. Peter Cák, výkonný riaditeľ, cak@lacon.sk 

(ďalej len „dodávateľ“) 

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

mailto:lazar@lacon.sk
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2. Preambula 

 
A. Dodávateľ ako zhotoviteľ vytvoril a dodal Informačný systém SREP (počítačový program) pre 

objednávateľa postupne v rokoch 2000 až 2015 na základe zmlúv uzatvorených 

a) medzi Štátnym fondom životného prostredia a spoločnosťou Lazar Consulting, s.r.o.: 

zmluva o dielo č. ŠFŽP/2000/1 zo dňa 28.1.2000 

zmluva o dielo č. ŠFŽP/LC-č.2001/1 zo dňa 2.2.2001 

zmluva o dielo č. ŠFŽP/LC-č.2001/2 zo dňa 8.2.2001 

s dodatkom č.1 zo dňa 1.3.2001 

zmluva o dielo č. ŠFŽP/LC-č.2001/3 zo dňa 20.2.2001 

zmluva o dielo č. ŠFŽP/LC-č.2001/4 zo dňa 12.4.2001 

zmluva o dielo č. ŠFŽP/LC-č.2001/5 zo dňa 21.8.2001 

b) medzi Ministerstvom životného prostredia SR a spoločnosťou Lazar Consulting, s.r.o.: 

zmluva o dielo č. 87/2002/9.1 zo dňa 20.3.2002 

zmluva o dielo č. 88/2002/9.1 zo dňa 20.3.2002 

zmluva o dielo č. 89/2002/9.1 zo dňa 22.4.2002 

zmluva o dielo MŽP/LC/2002/4 zo dňa 4.10.2002 

s dodatkom č.1 zo dňa 2.12.2003 

c) medzi Environmentálnym fondom a spoločnosťou Lazar Consulting, s.r.o.: 

Zmluva o vytvorení počítačového programu, Dodávka úprav informačného systému 

SREP zo dňa 20.2.2012 s Dohodou zo dňa 31.10.2012 

a objednávok (Požiadavok na zmeny IS SREP) v rokoch 2004 až 2015 

 
B. Informačný systém Environmentálneho fondu SREP sa podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský 

zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) považuje za autorské dielo 

v zmysle Autorského zákona, ktoré bolo vytvorené zhotoviteľom, spoločnosťou Lazar   Consulting,   

s.r.o.,   ktorá vykonáva   majetkové   autorské   práva  k informačnému systému Environmentálneho 

fondu SREP. 

 
Na základe uvedeného dodávateľ a objednávateľ uzavreli 30.9.2015 Servisnú zmluvu č. 1/2015 na 

zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o servise 

(ďalej len „Servisná zmluva č. 1/2015“). Na základe vyššie uvedených skutočností dodávateľ 

a objednávateľ uzatvárajú priamym rokovacím konaním v zmysle § 115 ods. 1 písm. a) v spojení s § 81 

písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) aj túto Zmluvu o servise, ktorej znenie 

je identické ako znenie Servisnej zmluvy č. 1/2015 s výnimkou ustanovení, ktoré sú uvedené v článku 

3 „Ustanovenia odlišné od Servisnej zmluvy č. 1/2015“ tejto Zmluvy o servise, pričom znenie týchto 

odlišných ustanovení je špecifikované v predmetnom článku 3 tejto Zmluvy o servise. Zmluvné 

strany sa zaväzujú dodržiavať všetky ustanovenia tejto Zmluvy o servise, t. j. ustanovenia Servisnej 

zmluvy č. 1/2015 a ustanovenia tejto Zmluvy o servise, ktoré upravujú alebo menia Servisnú zmluvu 

č. 1/2015 tak ako je to uvedené v tejto Zmluve o servise.  

 

3. Ustanovenia odlišné od Servisnej zmluvy č. 1/2015  

3.1 Identifikačné údaje zmluvných strán uvedené v Servisnej zmluve č. 1/2015 sa rušia a nahrádzajú sa 

identifikačnými údajmi zmluvných strán uvedenými v tejto Zmluve o servise (článok 1 Zmluvné strany 
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tejto Zmluvy o servise). 

3.2 Preambula Servisnej zmluvy č. 1/2015 sa ruší a nahrádza sa Preambulou tejto Zmluvy o servise v znení 

uvedenom v článku 2 „Preambula“ tejto Zmluvy o servise a ustanovenia Preambuly Servisnej zmluvy  

č. 1/2015 sa nahrádzajú ustanoveniami tejto Zmluvy o servise.  

3.3 V článku 5 sa mení bod 5.12, ktorého znenie je nasledovné: „V rámci paušálneho poplatku bude dodávateľ 

poskytovať objednávateľovi podľa prílohy č. 1 Zmluvy služby 1 až 9 v priemere 1152 hodín ročne a 

zároveň služby 21 až 25 v priemere 300 hodín ročne, celkovo 2904 hodín za 24 mesiacov. Objednávateľ 

môže služby 21 až 25 čerpať nerovnomerne v priebehu kalendárneho roka, ale v jednom kalendárnom 

mesiaci nemôže požadovať plnenie v rozsahu väčšom ako 200 hodín. V prípade, že objednávateľ bude 

požadovať pri poskytovaní služieb 21 až 25 mesačné čerpanie viac ako 200 hodín musí zadať písomnú 

požiadavku (špecifikáciu) minimálne 3 mesiace pred plánovaným čerpaním, ktorá následne podlieha 

súhlasu dodávateľa. Nevyčerpané hodiny za služby 21 až 25 v príslušnom kalendárnom roku sa prenášajú 

do nasledujúceho roka. V prípade vyčerpania hodín poskytnutých v danom roku si objednávateľ ďalšie  

hodiny  na  služby  21  až  25  môže  čerpať  aj  z  budúcich  rokov. V prípade vyčerpania celkového 

objemu hodín na služby 21 až 25 na 24 mesiacov, bude dodávateľ poskytovať objednávateľovi tieto  služby  

na  základe  jeho  objednávok  podľa  cien  uvedených v bode 7.3.1. Servisnej zmluvy č. 1/2015. 

3.4 Rozsah služieb 21 až 25 sa mení aj v prílohách Servisnej zmluvy č. 1/2015, a to takým spôsobom, že nový 

rozsah je 25 hodín mesačne.  

3.5 V článku 7 sa mení bod 7.1, ktorého znenie je nasledovné: „Rozsah poskytovaných Služieb na základe 

tejto Zmluvy je uvedený v bode 5.12 tejto Zmluvy (po zohľadnení úpravy v zmysle bodu 3.3 tejto Zmluvy 

o servise) a prílohe č. 1 k tejto Zmluve“. 

3.6 V článku 7 sa mení bod 7.2, ktorého znenie je nasledovné: „Cena za predmet Zmluvy o servise 

(poskytovanie  Služieb) je podľa § 3 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

dohodnutá vo výške 8.740,- EUR bez DPH mesačne. Cena je uvádzaná bez dane z pridanej hodnoty, 

ktorá sa určuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v čase fakturácie. 

3.7 V článku 7 sa mení bod 7.3, ktorého znenie je nasledovné:  

„Cena za poskytovanie Služieb 1 až 9 a 21 až 25 je súčinom hodinovej sadzby, bez DPH, špecialistu 

dodávateľa a celkovým počtom hodín v mesiaci nutných na zabezpečenie každej zo služieb. 

7.3.1 hodinové sadzby špecialistov dodávateľa : 

A) Technik podpory 50,-EUR 

B)  Konzultant 70,-EUR 

C) Programátor 70,-EUR 

D) Administrátor 80,-EUR 

E) Projektový manažér 90,-EUR 

F)  Školiteľ 70,-EUR 

G) Analytik 80,-EUR 

7.3.2 Kalkulácia ceny: 

 
 
 

Číslo 
služby 

 

Názov služby 
hodín 

mesačne 
Špecia- 

lista 
Hod. 

sadzba 
Spolu 

1 HelpDesk („Hot-Line“) 21 A 50 1050 

2 Poskytovanie užívateľskej podpory 10 B 70 700 

3 Pravidelná údržba aplikácií 20 D 80 1600 

4 Pravidelná údržba OS 10 D 80 800 

5 Pravidelná údržba Pervasive, MS SQL 10 D 80 800 

6 Profylaktická údržba produkčného prostredia 10 D 80 800 
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7 Údržba testovacieho prostredia 6 D 80 480 

8 Riadenie projektu, integrácia 4 E 90 360 

9 Zabezpečenie kontinuity - čitateľnosť médií 5 D 80 400 

  96   6990 

21 Zmenové riadenie, základné úpravy a rozvoj systémov 25 C 70 1750 

22 Školenia k Systému  F 70  

23 Konzultácie  B 70  

24 Pohotovosť  B 70  

25 Zabezpečenie kontinuity - obnova Systému  D 80  

 
Konečná cena za Služby poskytované počas účinnosti Zmluvy je v sume 209.760,- EUR bez  

DPH (slovom: dvestodeväťtisícsedemstošesťdesiat EUR) za 24 mesiacov platnosti Zmluvy o 

servise. 

3.8 V článku 8 sa mení bod 8.1, ktorého znenie je nasledovné: „Miestom poskytovania Služieb je sídlo 

objednávateľa – Nevädzova 5, Bratislava. 

3.9 V článku 11 sa rušia body 11.1 a 11.2 a nahrádzajú sa novými ustanoveniami, ktoré znejú  nasledovne: 

„11.1 Informačný systém SREP musí  dodržiavať  pravidlá  prístupnosti v zmysle  zákona  č. 95/2019  

Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a prislúchajúceho výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 

11.2 Dodávateľ je na požiadanie objednávateľa povinný odovzdať objednávateľovi zdrojový kód 

k informačnému systému SREP a každému jednotlivému čiastkovému plneniu tvoriaceho Systém, ktorý 

je počítačovým programom. 

11.3 Zdrojový kód musí byť spustiteľný v prostredí objednávateľa a musí byť v podobe, ktorá zaručuje 

možnosť overenia, že je kompletný a v správnej verzii, tzn. umožňujúcej kompiláciu, inštaláciu, spustenie 

a overenie funkcionality, a to vrátane podrobnej dokumentácie zdrojového kódu. Zdrojový kód bude 

objednávateľovi odovzdaný na neprepisovateľnom technickom nosiči dát. O odovzdaní a prevzatí 

technického nosiča dát bude oboma zmluvnými stranami spísaný a podpísaný písomný preberací protokol. 

11.4 Dodávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že objednávateľ môže zdrojový kód neobmedzene 

používať, rozširovať a upravovať zdrojový kód bez súhlasu dodávateľa. 

11.5 Dodávateľ je na požiadanie objednávateľa povinný poskytnúť objednávateľovi licenciu 

k informačnému systému SREP a previesť všetky autorské práva k informačnému systému SREP (ďalej 

aj ako „dielo“) tak, aby objednávateľ mohol realizovať verejnú súťaž na zabezpečenie servisu a údržby 

informačného systému SREP alebo verejnú súťaž na akúkoľvek úpravu, doplnenie, update, či upgrade 

informačného systému SREP. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť novému dodávateľovi 

a objednávateľovi úplnú súčinnosť pri prechode na nového dodávateľa, najmä v oblasti architektúry a 

integrácie informačných systémov.  

11.6 Objednávateľ je oprávnený od okamihu účinnosti poskytnutia licencie podľa bodu 11.5 tejto Zmluvy 

o servise používať toto autorské dielo k akémukoľvek účelu a v rozsahu, v akom uzná za potrebné, vhodné 

či primerané. Pre vylúčenie pochybností to znamená, že objednávateľ je oprávnený používať dielo v 

neobmedzenom kvantitatívnom, vecnom a územnom rozsahu, a to všetkými do úvahy prichádzajúcimi 

spôsobmi. Súčasťou licencie je neobmedzené oprávnenie objednávateľa na spracovanie diela, vykonávať 

akékoľvek modifikácie, úpravy, zmeny diela a podľa svojho uváženia doň zasahovať, zapracovávať ho do 

ďalších autorských diel, zaraďovať ho do diel súborných či do databáz a pod., a to aj prostredníctvom 

tretích osôb. Licencia k dielu je poskytovaná v neobmedzenom rozsahu a nevýhradná. Objednávateľ nie 

je povinný licenciu využiť. 

3.10 Článok 12 „Platnosť a účinnosť Zmluvy“ Servisnej zmluvy č. 1/2015 sa ruší a nahrádza článkom 4 
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„Platnosť a účinnosť Zmluvy o servise“ tejto Zmluvy o servise.  

3.11 Článok 17 „Záverečné ustanovenia“ Servisnej zmluvy č. 1/2015 sa ruší a nahrádza sa článkom 5 

„Záverečné ustanovenia Zmluvy o servise“ tejto Zmluvy o servise.  

 

4. Platnosť a účinnosť Zmluvy o servise 

4.1 Táto Zmluva o servise nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. V zmysle  

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka je Zmluva o servise účinná dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia alebo od 1.11.2019 podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. 

4.2 Táto Zmluva o servise 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. 

4.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia Zmluvy o servise do troch mesiacov od 

jej uzavretia platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k uzavretiu Zmluvy 

o servise nedošlo. 

4.4 Zmluva o servise sa uzatvára na dobu určitú, a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 

 

5. Záverečné ustanovenia Zmluvy o servise 

5.1 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy. 

5.2 Zmluva sa môže meniť a dopĺňať len so vzájomným súhlasom zmluvných strán vo forme písomných 

dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť len 

písomne. 

 

 
V Bratislave, dňa  2019 V Bratislave, dňa  2019 

 

 

Environmentálny fond Lazar Consulting, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Kalivoda RNDr. Maroš Lazár 

riaditeľ  konateľ
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