
DODATOK Č. 1  
 

K RÁMCOVEJ DOHODE O ZABEZPEČENÍ REALIZÁCIE VEGETAČNÝCH PRVKOV  
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „rámcová dohoda“ v príslušnom gramatickom tvare) 
v platnom znení uzavretý nasledovne : 

_________________________________________________________________________________ 
 

medzi 
 

Zhotoviteľom:  

  

Názov:   A.I.I. Technické služby s. r. o. 
Sídlo:   Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka 
Štát:   Slovenská republika 
Zastúpený:   Norbert Veselský – konateľ 
Zapísaný v OR:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,  

vložka č. 68690/B 
IČO:     45 917 833 
DIČ:    2023138755 
IČ DPH:      SK2023138755 
Bankové spojenie:    
IBAN:    
SWIFT:     
Kontaktná osoba:   Tomáš Harmady,  
 
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

a 

Objednávateľom: 

 

Názov:   Slovenská agentúra životného prostredia 
Sídlo:   Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
Štát:   Slovenská republika 
Zastúpený:   RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ 
IČO:     00 626 031 
DIČ:    20 21 12 58 21 
IČ DPH:      SK2021125821 
IBAN:    
SWIFT:     
Kontaktná osoba:   Ing. Boris Martinka,  
 
 (ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

 

(Ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spoločne ako „zmluvné strany“ jednotlivo „zmluvná strana“.) 
 
 

  



Čl. 1 
PREDMET DODATKU 

 
1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 12 Záverečné ustanovenia odsek 12.1 Rámcovej dohody 

o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov dohodli na zmene rámcovej dohody nasledovne: 
 

1.1 Predmetom zmeny rámcovej dohody, je zmena kontaktnej osoby na strane objednávateľa, vo 
všetkých častiach tejto zmluvy nasledovne: 

 
1.1.1 Kontaktná osoba: Ing. Boris Martinka - Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04, Tel.:  

 
 

1.2 Ďalej sa v súlade s aktualizáciou Všeobecných podmienok k poskytnutiu podpory v rámci 
národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - 
Zelené obce Slovenska, verzia 2.0, rámcová dohoda mení nasledovne: 

 
1.2.1 Pôvodný čl. 1 Základné ustanovenia ods. 1.7 rámcovej dohody sa mení a znie nasledovne:  

 
Národný projekt Zelené obce je viazaný na zachovanie a obnovu biodiverzity 
a ekosystémov a ich služieb, prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania 
zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov, ktorá: 
a) sa realizuje v zastavanom území obce v zmysle § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavený zákon) v znení neskorších predpisov, 
b) sa realizuje aj vo vymedzenom priestore, ktorý je definovaný dokumentáciou ochrany 
prírody a krajiny – územný systém ekologickej stability podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
c) má verejno-prospešný charakter, 
d) sa vykonáva na základe Realizačného projektu výsadby, ktorý je súčasťou schválenej 

žiadosti, a zároveň ho vyhotovuje odborne spôsobilá osoba podľa § 55 zákona o ochrane 

prírody a krajiny v oblasti: 

• vyhotovenia dokumentácie starostlivosti o dreviny, 

• vyhotovenia dokumentov regionálneho územného systému ekologickej 

stability, 

• vyhotovenia dokumentov miestneho územného systému ekologickej stability, 

e) prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre 
konkrétne územie, pričom sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie, 
f) posilňuje klimatickú funkciu, pôdoochrannú funkciu, vodoochrannú funkciu, 
krajinotvornú funkciu ekosystémov a environmentálnu funkciu urbanizovaného 
prostredia, 
g) sa realizuje podľa realizačného projektu výsadby v súlade s článkom 3, bodom 3.8 tejto 
rámcovej dohody. 

 
1.2.2 Pôvodný čl. 1 Základné ustanovenia ods. 1.8 rámcovej dohody sa mení a znie nasledovne:  

 
Zhotoviteľom sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie fyzická alebo právnická osoba 
podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej tiež „zhotoviteľ“), ktorý na základe procesu verejného 
obstarávania uzatvoril s objednávateľom túto rámcovú dohodu. 

 



1.2.3 Pôvodný čl. 3 Špecifikácia realizácie vegetačných prvkov ods. 3.8 rámcovej dohody sa 
mení a znie nasledovne:  

 
Konkrétne vymedzenie požadovanej realizácie vegetačných prvkov bude určené 
v realizačnom projekte výsadby, ktorý sa vyhotovuje odborne spôsobilou osobou podľa § 
55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v 
súlade s metodickými usmerneniami objednávateľa. Realizačný projekt výsadby: 

• definuje miesto realizácie vegetačných prvkov, 
• definuje spôsob realizácie vegetačných prvkov, 
• definuje rozsah realizácie vegetačných prvkov, 
• definuje typ oprávnených vegetačných prvkov, 
• ak je to miestne a vecne príslušné vychádza aj z návrhových opatrení schválenej 

dokumentácie ochrany prírody a krajiny (územné systémy ekologickej stability podľa 
zákona o ochrane prírody a krajiny), 

• môže definovať plochy, priestor tej časti krajiny, kde je žiaduce docieliť legislatívnu 
ochranu v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, a to na úrovni prvkov územného 
systému ekologickej stability. 

 
1.2.4 Pôvodný článok 4 Spôsob plnenia rámcovej dohody ods. 4.3 sa mení a znie nasledovne:  

 
Lehota na vystavenie objednávky zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi na predmet 
plnenia rámcovej dohody je stanovená na 180 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí podpory medzi užívateľom a objednávateľom. Uvedenú lehotu 180 
pracovných dní je možné predĺžiť o ďalších 180 pracovných dní formou dodatku k Zmluve 
o poskytnutí podpory. 
 

1.2.5 Pôvodný článok 5 Odmena a platobné podmienky ods. 5.5 písm. b) sa mení a znie 
nasledovne: 

 
b) Priebežnú platbu vo výške, ktorá bude zodpovedať súčtu cien za jednotlivé položky, 
ktoré sa určia ako súčin požadovaného rozsahu a jednotkových cien, ktoré sú uvedené v 
rámcovej dohode, v Prílohe č. 2 Jednotkové ceny za položky, a ktoré sa vypočítajú vo 
vzťahu ku každej Zmluve o poskytnutí podpory podľa článku 5, bodu 5.1 tejto rámcovej 
dohody je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi po zrealizovaní predmetu tejto 
dohody na základe doručenej a uskutočnenej objednávky, a to na základe doručenej 
faktúry vystavenej zhotoviteľom za skutočne poskytnuté služby a dodané tovary, ktorej 
prílohou bude:  

- preberací protokol o realizácii vegetačných prvkov bez uvedených vád 
a nedostatkov, 

- elektronicky priložená (formou USB/DVD/CD) fotodokumentácia pred realizáciou 
a po realizácii vegetačných prvkov, v rozsahu fotografického zachytenia každého 
vysadeného stromu, čo presne zachytáva predmet plnenia, 

- tlačové vyhotovenie fotodokumentácie minimálne v rozsahu 4 fotografií, ktoré 
zreteľne zachytávajú celkovú situáciu pred realizáciou a po realizácii vegetačných 
prvkov. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah uvedenej dokumentácie v tejto rámcovej 
dohode s ohľadom na potreby implementácie národného projektu Zelené obce (napr. 
povinnosť rôznych typov vyhlásení, vyjadrení, alebo posudkov). 
Túto faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť bezodkladne po zrealizovaní predmetu tejto 
dohody na základe doručenej a uskutočnenej objednávky so splatnosťou do 30 



kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že 
dohodnutá doba splatnosti faktúry sa neprieči dobrým mravom, je v súlade so zásadami 
poctivého obchodného styku, a zároveň nie je v hrubom nepomere k právam a 
povinnostiam vyplývajúcim z tejto rámcovej dohody. 

 
1.2.6    Pôvodná Príloha č. 1 k Rámcovej dohode Opis predmetu zákazky sa ruší a nahrádza sa 

novou Prílohou č. 1 k Rámcovej dohode Opis predmetu zákazky, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto Dodatku. 

 
 

Čl. 2 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody. 

2. Ustanovenia rámcovej dohody, ktoré neboli týmto dodatkom upravené ostávajú v platnosti bez 
zmeny. 

3. Dodatok č.1 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch (každý má platnosť originálu), z toho 4 (štyri) 
vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ. 

4. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1 k Rámcovej dohode – Opis predmetu zákazky 

 
 
 

V Banskej Bystrici, dňa ............................... V Bratislave, dňa ............................... 
 
 
za objednávateľa: za zhotoviteľa: 
 
 

_________________________                                                    _________________________ 

RNDr. Richard Müller, PhD.,     Norbert Veselský 
generálny riaditeľ               konateľ 

 


