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DOHODA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI 
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Občiansky zákonník")
(ďalej len „Dohoda")

Objednávateľ:
Sídlo:

Právna forma:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Konajúci prostredníctvom:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
príspevková organizácia
17 058 520
SK 2021526188
Štátna pokladnica
SK3508180 0000 0070 0039 0899
Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ

(ďalej len „Objednávateľ")

Poskytovateľ:
právna forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Konajúci prostredníctvom:

KOMPLEXNÁ CENTRALNA ZACHRANNA SLUŽBA
občianske združenie
P.O.Box 96, Gabčíkovo 4106, 930 05 Gabčíkovo
37 835 793
2021649872
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK52 0200 0000 0026 9431 4758 
Mgr. Ján Culka, predseda predstavenstva

(ďalej len „Poskytovateľ")
(spolu ďalej len „Zmluvné strany'

Preambula

1. Predmetom tejto Dohody je spolupráca Zmluvných strán pri riešení ochrany a manažmentu 
chránených živočíchov, rastlín, stromov, biotopov, mokradí, maloplošných a veľkoplošných 
chránených území, území európskej sústavy Natura 2000, ako aj pri ochrane a manažmente 
jednotlivých zložiek neživej prírody (napr. jaskyne) a to v prípadoch, keď je potrebný operatívny 
zásah záchranných a špecializovaných zložiek na predídeme negatívnym vplyvom spôsobeným 
biotickými (antropogénnymi) a abiotickými škodlivými činiteľmi, odstraňovanie ich následkov, 
prípadne v iných mimoriadnych situáciách a havarijných stavoch, vzniknutých počas bežnej 
činnosti Objednávateľa, pri ktorých vznikne naliehavá potreba vykonať operatívny zásah za 
účelom ochrany prírody, zdravia a života obyvateľov alebo majetku.

2. Objednávateľ v zmysle § 65a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny") okrem iného:
a) obstaráva a zabezpečuje starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny vrátane 

vykonávania ich revízií,
b) vedie evidenciu škôd spôsobených určenými živočíchmi, 
a v zmysle svojho štatútu okrem iného:
a) vykonáva odbornú starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny vrátane 

sledovania dodržiavania podmienok ich ochrany, sledovania ich stavu, vykonávania revízie a 
štátneho dozoru,

b) zabezpečuje výkon stráže prírody a koordináciu činnosti členov stráže prírody.



Podstatnú časť uvedených úloh zabezpečuje Objednávateľ prostredníctvom vlastných kapacít. 
Jednotlivé špecializované činnosti je však potrebné zabezpečiť aj zmluvne, pokiaľ ide o operatívny 
zásah v danom rozhodujúcom čase vyžadujúci si spoluprácu špecializovaných zložiek 
záchranného systému.

Poskytovateľ vyhlasuje, že je občianskym združením predstavujúcim účelové spojenie 
individuálnych a skupinových záujmov odborne a profesne združených osôb so záujmami 
celospoločenskými, s cieľom zvýšiť úroveň poskytovania záchranných a iných prác a služieb, 
predmetom činnosti ktorého je najmä:
a) poskytovanie záchranných prác,
b) zamedzenie škodám na majetku,
c) dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny.

Vychádzajúc z celospoločenských potrieb zabezpečiť riadne plnenie úloh na úseku ochrany 
prírody a krajiny, vrátane ochrany obyvateľstva pred negatívnymi vplyvmi vyplývajúcimi 
z ochrany a manažmentu prírody, Zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu, ktorej účelom je 
zabezpečiť plnenie týchto úloh aj prostredníctvom špecializovaných zložiek záchranného systému 
Poskytovateľa. Spoluprácou na základe tejto dohody objednávateľ zároveň zabezpečuje aj jeho 
aktivity vykonávané v rámci implementácie ním realizovaných projektov financovaných 
z finančných prostriedkov OPKŽP.

V súlade s ustanovením § 1 ods. 2 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ide o civilnú zákazku, ktorej 
predmetom je služba civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva, ktorú poskytuje občianske 
združenie, ktorá zodpovedá kódom slovníka obstarávania 75250000-3 (Služby požiarnych zborov 
a záchranné služby), 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000- 
8 (Civilná ochrana), 98113100-9 a na ktorú sa uvedený zákon nevzťahuje.

V zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o civilnej ochrane") civilná ochrana je systém úloh a opatrení 
zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného 
ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností 
pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

V zmysle § 2 ods. 2 zákona o civilnej ochrane poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom 
týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri 
mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať služby civilnej ochrany v zmysle zákona 
o civilnej ochrane.

I. Rozsah činností vzájomnej spolupráce a spôsob plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, že budú využívať vzájomnú spoluprácu pri zabezpečovaní a 
doplňovaní chýbajúcich kapacít a potrebe špecializovaných činností Objednávateľa, ktoré pre 
neho vyplývajú z ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny, a ktoré je oprávnený vykonávať 
Poskytovateľ ako služby civilnej ochrany, a to najmä činnosti:

aktívna účasť pri činnosti národnej skupiny pre elimináciu nelegálneho lovu, ktorej činnosť 
bude smerovať k zníženiu pytliactva na chránených živočíchoch, vykonávanie náhodných 
kontrol chránených území pri podozrení na nelegálne usmrcovanie chránených živočíchov, 
vykonávanie náhodných kontrol motorových vozidiel pohybujúcich sa v chránených



územiach, usmerňovanie a realizácia systematickej kontroly oficiálnych (registrovaných) a 
neregistrovaných preparátorov trofejí z usmrtených jedincov chránených živočíchov, 
ochrana prirodzených biotopov v rámci areálu prirodzeného rozšírenia chránených živočíchov 
(aj v lokalitách nachádzajúcich sa mimo areálu), eliminácia, resp. úplné zamedzenie 
nelegálneho zberu lesných plodov, pohybu terénnych motocyklov a štvorkoliek, pohybu 
mimo turistických chodníkov a úmyselné vyrušovanie veľkých šeliem v prirodzených 
biotopoch Európskej sústavy Natura 2000,
zabezpečenie eliminácie vnadísk a krmovísk pre raticovú zver, ktoré sú založené v rozpore
s platnou legislatívou na úseku poľovníctva,
podpora zvyšovania informovanosti všetkých záujmových skupín.

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ požiada Poskytovateľa o pomoc a spoluprácu v 
zmysle tejto Dohody za podmienky nedostatočných vlastných personálnych, resp. technických 
kapacít alebo v čase mimoriadnych situácií. Za účelom okamžitého nasadenia v prípade potreby 
zo strany Objednávateľa je Poskytovateľ povinný zabezpečiť stálu pohotovostnú službu.

Objednávateľ poskytne súčinnosť vo forme profesionálnej strážnej služby.

Objednávateľ je oprávnený požiadať Poskytovateľa o plnenie podľa tejto Dohody pre potreby 
operatívnosti zásahu telefonicky a následne neodkladne akoukoľvek písomnou formou (napr. e- 
mailom), resp. iným vhodným spôsobom pre požadovaný zásah, pričom Poskytovateľ je povinný 
túto požiadavku bez zbytočného odkladu Objednávateľovi operatívne písomne potvrdiť, vrátane 
potvrdenia dohodnutých podmienok.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať plnenie podľa tejto Dohody s odbornou starostlivosťou a na 
vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi 
alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Dohody, a to najmä nie 
však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že 
Poskytovateľ nevykonával činnosti alebo zásahy podľa tejto Dohody s odbornou starostlivosťou 
alebo ich nevykonal vôbec, alebo ak sa ktorékoľvek vyhlásenie Poskytovateľa v tejto Dohode 
ukáže ako nepravdivé.

Vykonanie každého dohodnutého plnenia v zmysle ods. 1 tohto článku Dohody potvrdí 
Objednávateľ Poskytovateľovi na preberacom protokole, predloženom mu po riadnom ukončení 
plnenia, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

II. Dohoda o náhrade nákladov spolupráce a platobných podmienkach

Na základe dohody Zmluvných strán sa Objednávateľ zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť náhradu 
nákladov spojených s realizáciou spolupráce podľa tejto Dohody najviac vo výške 850.000,- EUR 
(slovom osemstopäťdesiattisíc euro).

Objednávateľ poskytne na účely plnenia dohody poskytovateľovi preddavok/preddavky na 
základe riadne vystavenej a Objednávateľovi doručenej zálohovej faktúry/faktúr, ktorú/é je 
Poskytovateľ oprávnený vystaviť po nadobudnutí účinnosti tejto Dohody so splatnosťou 30 dní 
odo dňa doručenia Objednávateľovi. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť prvú zálohovú faktúru 
po uzavretí tejto dohody v roku 2017 na preddavok vo výške najviac 250.000,- EUR. Vo vzťahu 
k tomuto prvému preddavku je poskytovateľ povinný zaslať vyúčtovanie nákladov spojených s 
realizáciou spolupráce podľa tejto Dohody formou riadnej (zúčtovacej) faktúry do troch mesiacov 
od poskytnutia preddavku a vysporiadané najneskôr k 31.12.2017; pokiaľ z vyúčtovania vyplynie 
nedoplatok, je objednávateľ poskytnúť doplatok a pokiaľ z vyúčtovania vyplynie preplatok, je



poskytovateľ tento povinný bezodkladne objednávateľovi vrátiť. Pokiaľ si poskytovateľ splní 
povinnosť vyúčtovania nákladov spojených s realizáciou spolupráce podľa tejto Dohody uvedenú 
v predchádzajúcej vete, je oprávnený vystaviť druhú zálohovú faktúru v roku 2018 na druhý 
preddavok vo výške najviac 400.000,- EUR, pokiaľ by výsledkom prvej zúčtovacej faktúry bol 
nárok poskytovateľa na doplatenie náhrady nákladov spojených s realizáciou spolupráce v roku 
2017 nad výšku poskytnutého prvého preddavku, výška druhého preddavku uplatneného 
poskytovateľom druhou zálohovou faktúrou nesmie presiahnuť výšku rozdielu medzi celkovou 
maximálnou výškou náhrady nákladov spolupráce uvedenou v ods. 1 tohto článku a súčtu prvého 
preddavku s doplatkom vyplývajúcim z prvej riadnej (zúčtovacej) faktúry uvedenej v tomto 
odseku. Vo vzťahu k druhému preddavku je poskytovateľ je povinný zaslať vyúčtovanie nákladov 
spojených s realizáciou spolupráce podľa tejto Dohody formou riadnej (zúčtovacej) faktúry do 
troch mesiacov od poskytnutia preddavku, a vysporiadané najneskôr ku dňu uplynutia jedného 
roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. V roku 2019 vystaví poskytovateľ záverečnú 
zúčtovaciu faktúru.

Súčasťou každého vyúčtovania budú preberacie protokoly vyhotovené podľa článku I. ods. 6 
Dohody písomne potvrdené Objednávateľom.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez ohľadu na výšku vyúčtovaných nákladov spojených s 
realizáciou spolupráce podľa tejto Dohody, maximálna výška náhrady nákladov spojených 
s realizáciou spolupráce podľa tejto Dohody je 850.000,- EUR (slovom osemstopäťdesiattisíc 
euro) a Objednávateľ nie je povinný uhradiť Poskytovateľovi žiadne ďalšie náklady prevyšujúce 
túto sumu, pričom Poskytovateľ je povinný vykonávať činnosti podľa tejto Dohody aj potom, ako 
jeho náklady presiahnu výšku dohodnutej náhrady nákladov podľa tejto Dohody, a to počas celej 
doby trvania tejto Dohody.

Faktúry podľa ods. 2 a 3 tohto článku Dohody musia obsahovať odkaz na túto Dohodu 
s uvedením čísla Dohody, obchodné mená/názvy Zmluvných strán, IČO, sídlo, číslo faktúry, dátum 
jej vystavenia a splatnosti, IBAN, označenie peňažného ústavu, fakturovanú sumu, popis 
fakturovaného plnenia, pečiatku a podpis oprávnenej osoby, ako aj ďalšie náležitosti podľa § 74 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať 
všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať 
zmluvne dohodnuté údaje a doklady alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a 
doklady, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru na opravu a/alebo doplnenie Poskytovateľovi, 
čím sa preruší lehota splatnosti faktúry a nová 30 dňová lehota splatnosti faktúry začne plynúť 
odo dňa doručenia riadne vystavenej (novej) faktúry Objednávateľovi.

III. Trvanie dohody a spôsoby jej ukončenia

Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jej 
účinnosti.

Pred uplynutím dohodnutej dobyje túto Dohodu možné ukončiť nasledovne:

a) písomnou dohodou Zmluvných strán k dohodnutému dátumu alebo
b) písomnou výpoveďou zo strany Objednávateľa s výpovednou lehotou 3 mesiace, pričom 

výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane alebo



c) v prípade závažného porušenia tejto Dohody je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená 
od tejto Dohody odstúpiť okamžite a to dňom doručenia písomného odstúpenia od Dohody 
druhej Zmluvnej strane. Za závažné porušenie tejto Dohody Zmluvné strany považujú 
predovšetkým:
• porušenie povinnosti Poskytovateľa realizovať spoluprácu v zmysle tejto Dohody podľa 

predchádzajúcej dohody s Objednávateľom, resp. podľa pokynov Objednávateľa, 
prípadne výkon činnosti v rozpore s príslušnými právnymi predpismi a/alebo nekvalitne 
s ohľadom na daný druh prác a zásahov,

• nedodržanie dohodnutých podmienok na uhradenie faktúr Objednávateľom.

Zmluvné strany sa dohodli, že za doručenie výpovede tejto Dohody či odstúpenia od tejto 
Dohody, prípadne za doručenie akejkoľvek inej písomnej zásielky sa považuje okamih jej 
prevzatia oprávneným zamestnancom alebo okamih odmietnutia prevzatia tejto zásielky. Ak sa v 
prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa vráti zásielka 
ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik 
vykonal jej posledné doručovanie (usiloval sa o doručenie u adresáta).

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade predčasného ukončenia tejto Dohody je Poskytovateľ 
povinný v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa jej ukončenia vyhotoviť vyúčtovanie nákladov 
spojených s realizáciou spolupráce podľa tejto Dohody ku dňu ukončenia Dohody a vyhotoviť 
záverečnú faktúru, pričom je povinný vrátiť Objednávateľovi nevyčerpanú časť poskytnutej 
preddavku podľa čl. II ods. 1 tejto Dohody v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa ukončenia 
Dohody, pokiaľsa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Zmluvné strany sa dohodli na možnosti predĺženia platnosti tejto Dohody, ak bude mať 
Objednávateľ záujem a zároveň bude disponovať potrebnými finančnými prostriedkami na 
úhradu nákladov Poskytovateľa, a to maximálne o ďalšie 3 roky, na základe písomného dodatku 
podpísaného oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

IV. Spoločné a záverečné ustanovenia

Táto Dohoda je uzatvorená ako rámcová dohoda s tým, že konkrétne prípady a spôsoby jej 
plnenia v zmysle dohodnutých podmienok si Zmluvné strany dohodnú pre každé plnenie 
samostatne, nesmú však byť v rozpore s touto Dohodou.

Pre otázky osobitne neupravené v tejto Dohode, vyplývajúce z inštitútov zákona o ochrane 
prírody a krajiny, zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 
274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ako aj ďalších súvisiacich 
právnych predpisov pre daný zmluvný vzťah sa Zmluvné strany budú nimi priamo riadiť a v 
prípade pochybností za rozhodujúce budú považovať rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia 
orgánov a organizácii na úseku ochrany prírody a krajiny a na úseku lesného hospodárstva 
a poľovníctva.

V ostatných osobitne neupravených prípadoch, predovšetkým v otázkach riešenia a 
posudzovania náhrady škody a zodpovednosti z plnenia, sa budú zmluvné strany riadiť 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Zmluvné strany berú na vedomie, že Dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa 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 a pre nadobudnutie jej účinnosti je



podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nevyhnutné jej zverejnenie. Táto Dohoda nadobúda 
platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zmluvné 
strany súhlasia so zverejnením Dohody podľa 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.

5. V prípade, že nastane situácia, ktorá nie je touto dohodou osobitne upravená a ktorá by mala 
mať akýkoľvek vplyv na výšku plnenia zo strany objednávateľa, poskytovateľovi automaticky 
nevznikne voči objednávateľovi žiadny dodatočný nárok a strany dohody budú riešení situácie 
a pokrytí vzniknutých nákladov osobitne rokovať..

6. Podmienky, dohodnuté v tejto Dohode je možné meniť alebo dopĺňať výlučne formou písomného 
dodatku, podpísaného oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.

7. Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia pre Objednávateľa a 2 
vyhotovenia pre Poskytovateľa.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, že bola uzavretá 
slobodne a vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali.

V Banskej Bystrici, dňa: 6.7.2017 V Gabčíkove, dňa: 6.7.2017
Za Objednávateľa: Za Poskytovateľa:

Baranova
Obdĺžnik

Baranova
Obdĺžnik


