
Dohoda č. 2012/1200/2063 
na vstup do objektov v správe Vodohospodárskej výstavby, š.p. Bratislava 

uzatvorená 
v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonnika 

(ďalej len "dohoda") 

Článok l. 
Účastníci dohody: 

Poskytovateľ: 

Obchodné meno: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik 
Sídlo: Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Ladislav LAZÁR, generálny riaditel' štátneho podniku 
IČO: 00156752 
!Č pre DPH: SK2020480198 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, Oddiel Pš,. Vložka číslo: 32/B 
(ďalej len "poskytovatel'') 

a 

Užívate!': 
/Obchodné meno: ACP AuComp, s.r.o .. 
Sídlo: Kyjevská 4, 831 02 Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Iva Smreková, konatel'ka 
IČO: 35 829 583 
!Č pre DPH: SK2020237967 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 

25873/B 

(ďalej len "užíva tel'' a spoločne s poskytovatel'om ďalej len "účastníci") 

Poskytovatel' a Užívate!' uzavreli dľía l 0.4.2012 zmluvu o servisnej podpore č. 

2012/2100/1988, predmetom ktorej je "Vykonávanie servisných činností v objektoch SVD 
Gabčíkovo - Nagymaros, stupeľí Gabčíkovo a stupeľí Čunovo". Za účelom realizácie 
predmetu zmluvy je potrebné umožniť vstup poverených osôb užívatel'a do objektov 
špecifikovaných v zmluve. Z uvedeného dôvodu sa účastníci dohodli na uzatvorení tejto 
dohody. 

Článok ll. 
Predmet dohody 

Predmetom tejto dohody je udelenie povolenia na vstup do objektov poskytovatel'a 
vyšpecifikovaných v zmysle platnej zmluvy alebo objednávky za účelom výkonu 
dodávatel'ských prác na objektoch v správe poskytovatel'a. 

Článok III. 
Doba platnosti dohody 

Dohoda sa uzatvára na dobu určitú na základe platnej zmluvy alebo objednávky, pncom 
platnosť nadobúda dľíom jej podpísania oboma účastníkmi a účinnosť dľíom nasledujúcim po 



dni zverejnenia tejto dohody v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka a dohoda sa 
ukončuje automaticky ukončením, resp. splnením zmluvy/objednávky, pokiaľ sa neukončí 
skôr na základe v tejto dohode uvedených podmienok. 

Článok IV. 
Práva a povinnosti poskytovatel'a 

l. Poskytovateľ je povinný po nadobudnutí účinnosti dohody: 
a) vystaviť užívateľovi povolenie na vstup do určených objektov, 
b) povoliť vstup na vyšpecifikované objekty v zmysle zmluvy alebo objednávky 

2. Poskytovateľ je oprávnený: 
a) prostredníctvom zamestnancov SBS a poverených zamestnancov kontrolovať osoby 

užívateľa, 

b) ak užívateľ porušil povinnosti uvedené v tejto dohode, okamžite skončiť platnosť tejto 
dohody, 

Článok V. 
Práva a povinnosti užívatel'a 

Užívateľ je povinný: 
a) na požiadanie SBS alebo povereným zamestnancom poskytovateľa na výkon kontroly, 

sa bezodkladne preukázať platným povolením, 
b) pohybovať sa iba v priestoroch a na pracoviskách, kde je užívateľovi alebo poverenej 

osobe užívateľa vymedzená práca v zmysle zmluvy alebo objednávky, 
c) bez povolenia nevstupovať do iných priestorov a pracovísk, 
d) každé ráno pred začatím prác nahlasovať a písomne dokladovať zoznam svojich 

pracovníkov, ktorí budú vykonávať určené práce, 
e) vchádzať motorovými vozidlami cez brány do objektov, iba v čase na to určenom, 
t) pri prechode vrátnicami podriadiť sa kontrole motorových vozidiel, osôb a vecí 

nachádzajúcich sa v motorových vozidlách a u osôb, 
g) dodržiavať všetky právne predpisy, dopravné značky, predovšetkým dodržiavanie 

rýchlosti, 
h) po vyložení nákladu v objekte, motorové vozidlo vyviezť von z objektu na vyhradené 

parkovisko, 
i) používať také dopravné prostriedky, mobilné mechanizmy, technologické zariadenia, 

ktoré spÍľí.ajú zákonné požiadavky kontrol technického stavu, nesmú z nich unikať 
ropné látky, chemikálie a nadmerným vypúšťaním exhalátov nesmú znečisťovať 
životné prostredie, 

j) zabezpečiť pre svojich zamestnancov, resp. pre poverené osoby pracujúce na 
objektoch identifikačný odev (reflexnú vestu s označením užívateľa názvom alebo 
logom), 

k) v prípade znečistenia komunikácii v objektoch napr. nánosom a blatom dopravnými 
prostriedkami, na vlastné náklady zabezpečiť ich vyčistenie. 

Článok VI. 
Zmeny v dohode 

Prípadné zmeny v dohode budú riešené so súhlasom účastníkov dodatkom k dohode, ktorého 
návrh predloží jeden z účastníkov a bude mať písomnú formu a bude tvoriť neoddeliteľnú 
súčasť tejto dohody. 



Článok VII. 
Zánik, zrušenie dohody 

l. Dohodu možno ukončiť na základe vzájomnej dohody účastníkov, výpoveďou podľa ods. 
2 tohto článku dohody alebo zrušením podľa ods. 3 tohto článku dohody. 

2. Dohodu môže vypovedať ktorýkoľvek z účastníkov, a to aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná lehota je l mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému 
účastníkovi dohody. 

3. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť dohodu s okamžitou účinnosťou ak: 
a) užívateľ poruší iné povim1osti uvedené v tejto dohode, 
b) nebude každé ráno pred výkonom prác nahlasovať a písomne dokumentovať zoznam 

pracovníkov, 
c) zamestnanci, resp. poverené osoby užívateľa nebudú nosiť identifikačný odev, 
d) zamestnanci, resp. poverené osoby užívateľa sa budú pohybovať v priestoroch na 

ktoré im nebolo vydané povolenie. 
4. Účastníci berú na vedomie, že dohoda sa automaticky ukončuje aj skončením alebo 

splnením zmluvy/objednávky. 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

l. Ak nie je v tejto dohode uvedené inak, riadia sa vzájomné vzťahy zúčastnených strán 
Občianskym zákonníkom. 

2. Nakoľko poskytovateľ je povilmou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, účastníci dohody súhlasia s tým, že 
dohoda bude zverejnená takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá 
zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení § Sa a § Sb. Za tým 
účelom užívateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas na vykonanie potrebných úkonov 
týkajúcich sa zverejnenia dohody. 

3. Dohoda je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana dohody obdrží po jednom 
výtlačku. 

4. Účastníci dohody prehlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, a že táto 
vyjadruje ich pravú, slobodnú vôľu. Účastníci dohody prehlasujú, že túto dohodu 
neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

Poskytovateľ: 

V Bratislave, dňa 3 O. 07 2012 

ŠTÁTNY PODNIK 
Ing. Ladislav Lazár 

generálny riaditeľ štátneho podniku 

Užívateľ: 

ACP AuCOI!IlP s.r.o 
Kyjevská 4, 831 02 Bratislava(:)~ 

prev.: RaJská 15, 811 08 Grat;~;lav,. 
ICO: %S2G53:{ ;, . l 

Ing. I va Smreková 
konateľka 




