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

(ďalej len ako „Rámcová dohoda“) 
 
 
 
 
 

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
Sídlo: Tajovského 28B, 974 01  Banská Bystrica 
Právna forma: príspevková organizácia 
IČO: 17 058 520 
Konajúci prostredníctvom: Ing. Martin Lakanda, generálny riaditeľ 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK35 08180 0000 0070 0039 0899 

 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
Poskytovateľ: Komplexná centrálna záchranná služba  
Právna forma: občianske združenie  
Sídlo:       Gabčíkovo  4106, 930 05 Gabčíkovo 
IČO:        37 835 793  
Konajúci prostredníctvom:   PhDr. Ján Culka, predseda predstavenstva 
Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:    SK35 0200 0000 0015 7362 2557 
 
(ďalej len „Poskytovateľ’“) 
spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 
 
 
 
 

Preambula 
 
Z dôvodu neustáleho nárastu nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, nárastu počtu lesných 
požiarov a prírodných živelných pohrôm, nárastu environmentálnej kriminality, a s tým súvisiacou 
potrebou zlepšenia koordinácie zásahov špecializovaných zložiek pri ich odhaľovaní, ako aj 
pri predchádzaní ich vzniku, s prihliadnutím na zvýšenú potrebu súčinnosti a koordinácie zásahov 
špecializovaných zložiek aj pri mimoriadnych udalostiach a mimoriadnych situáciách, nedostatočnú 
personálnu kapacitu objednávateľa, nedostatočné technické vybavenie objednávateľa, ako aj 
vzhľadom na status Objednávateľa ako odbornej organizácie ochrany prírody a krajiny s 
celoslovenskou pôsobnosťou a status Poskytovateľa ako ostatnej záchrannej zložky integrovaného 
záchranného systému, 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, 
uzatvárajú Zmluvné strany túto Rámcovú dohodu. 

  

Klocokova
ŠOP SR-Z/380/2019
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Článok I. 

Predmet Rámcovej dohody a úvodné ustanovenia 
 
 

1. Predmetom tejto Rámcovej dohody je vzájomná spolupráca  Zmluvných strán pri: 

a) predchádzaní vzniku mimoriadnych udalostí spočívajúcich najmä v prevencii 
nebezpečenstva, ako aj v prevencii proti požiarom, v prevencii proti lesným 
požiarom,   spočívajúcu najmä vo výkone monitoringu stavu prírody v chránených územiach 
a ich ochranných pásmach, čo napomáha  znižovaniu rizika ohrozenia vzniku mimoriadnych 
udalostí, a to aj prostredníctvom výkonu stálej pohotovostnej služby, hliadkovacej činnosti a 
operatívnej  činnosti špecializovaných zložiek, s možnosťou využitia členov stráže prírody, 
s cieľom realizácie opatrení zameraných na ochranu života, zdravia alebo majetku a  

b) výkone záchranných prác v súvislosti s riešením mimoriadnych situácií a stavov, vyvolaných 
najmä vznikom požiaru, lesného požiaru v prípadoch, kde je potrebný operatívny zásah 
záchranných a špecializovaných zložiek, pri odstraňovaní ich následkov, prípadne v iných 
mimoriadnych udalostiach a havarijných stavoch, pri ktorých vznikne naliehavá potreba 
vykonať operatívny zásah za účelom ochrany zdravia, života alebo majetku aj vo väzbe na  
záchranu vzácnych druhoch živočíchov, stromov, rastlín a biotopov, za ktorých ochranu 
zodpovedá Objednávateľ. 

2. Objednávateľ v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane prírody a krajiny“) je odbornou organizáciou 
ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany 
prírody a krajiny podľa tohto zákona a úlohy uvedené v jej štatúte, za ktoré je možné považovať aj 
činnosti a úlohy zamerané na zníženie rizika vzniku mimoriadnych udalostí spočívajúcich najmä 
v prevencii nebezpečenstva, ako aj v prevencii proti požiarom, v prevencii proti lesným požiarom, a 
to vykonávaním monitoringu stavu prírody v chránených územiach a ich ochranných pásmach 
prostredníctvom stráže prírody, výkonom stálej pohotovostnej služby a hliadkovacej činnosti 
a úlohy a činnosti v súvislosti s poskytovaním súčinnosti pri vykonávaní záchranných prác za účelom 
záchrany majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorými sú vzácne druhy živočíchov, stromov, 
rastlín, biotopov, ekosystémov a ich vzájomných väzieb  a na zmiernenie následkov mimoriadnych 
udalostí na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť.  

3. Realizáciu plnenia úloh a činností podľa odseku 1 a 2 tohto článku je možné zabezpečiť len 
na základe dostatočného materiálneho a technického vybavenia a vyškoleným ľudským 
potenciálom na výkon jednotlivých špeciálnych činností s tým súvisiacich. Časť plnenia úloh a 
činností podľa odseku 1 a 2 tohto článku zabezpečuje Objednávateľ prostredníctvom vlastných 
personálnych kapacít, zostávajúcu časť jednotlivých špecializovaných úloh a činností je nutné 
zabezpečiť prostredníctvom Poskytovateľa v súlade s touto Rámcovou dohodou.  

4. Poskytovateľ 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 poskytovanie záchranných prác, odstraňovanie následkov živelných pohrôm, či 
poskytovanie iných zdravotníckych, záchranárskych a hasičských prác. 

5. Vychádzajúc z celospoločenských potrieb zabezpečiť riadne plnenie úloh a činností na 
úseku ochrany prírody a krajiny v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny, vrátane ochrany 
životného prostredia v súlade so zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj ako „Zákon o životnom prostredí“) a zabezpečenie ochrany pred požiarmi 
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v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej 
aj ako „Zákon o ochrane pred požiarmi“), ako aj prevencie nebezpečenstva ich vzniku, ako sú dané 
Objednávateľovi, Zmluvné strany uzatvárajú túto Rámcovú dohodu na zabezpečenie plnenia 
najmä týchto úloh Objednávateľa prostredníctvom špecializovaných zložiek integrovaného 
záchranného systému Poskytovateľa. 

6. V zmysle ust. § 2 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva  v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o civilnej ochrane“)  je civilná ochrana 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 činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.  

7. Majetkom sa pre účel tejto Rámcovej dohody rozumie aj životné prostredie, prírodné 
a kultúrne dedičstvo obsiahnuté v chránených územiach a chránených krajinných oblastiach vo 
vlastníctve Slovenskej republiky v správe a starostlivosti Objednávateľa, a to najmä vzácne druhy 
živočíchov, stromov, rastlín a biotopov, ekosystémov a ich vzájomných väzieb, pričom pojem 
životné prostredie podľa Zákona o životnom prostredí definuje všetko, čo vytvára prirodzené 
podmienky existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. 

8. Podľa § 9 Zákona o životnom prostredí ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, 
ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto 
znečisťovanie alebo poškodzovanie odstraňuje.  

9. Zákon o ochrane pred požiarmi upravuje podmienky na ochranu života a zdravia 
fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov 
štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek pri vykonávaní 
záchranných prác pri nežiaducich udalostiach a súčasne upravuje povinnosti právnických osôb na 
účely predchádzania vzniku požiarov ako napr. zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred 
požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa 
zúčastňuje väčší počet osôb. 

10. V zmysle ust. § 6 b ods. 1 Zákona o ochrane pred požiarmi je vlastník lesa, správca alebo 
obhospodarovateľ lesa, na účely predchádzania vzniku požiaru lesa, okrem iného povinný 
zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť. 

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

12. V zmysle ust. § 3 ods. 6 Zákona o civilnej ochrane záchranné práce sú činnosti na 
záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených alebo 
z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia 
a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov 
mimoriadnej udalosti. 

13. V zmysle ust. § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 Z. 
z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovanie jednotiek civilnej ochrany 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z.“) záchranné práce 
vykonávajú základné zložky integrovaného záchranného systému, ostatné záchranné zložky 
integrovaného záchranného systému, útvary Policajného zboru a osoby povolané na osobné 
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úkony. 

14. Poskytovateľ vyhlasuje, že je v zmysle ust. § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 129/2002 Z. z. 
o integrovanom záchrannom systéme v  znení neskorších predpisov ostatnou záchrannou zložkou 
a je oprávnený vykonávať služby civilnej ochrany v zmysle Zákona o civilnej ochrane, ako aj ďalšie 
činnosti v zmysle svojich stanov (ďalej len „oprávnené činnosti Poskytovateľa“). Zároveň 
Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje príslušným materiálnym, technickým, ale aj personálnym 
zabezpečením pre realizáciu oprávnených činností Poskytovateľa podľa tejto Rámcovej dohody. 

 

Článok II. 
Rozsah spolupráce a spôsob jej plnenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedostatočných vlastných personálnych, 
technických či materiálnych kapacít Objednávateľa a vzniku potreby vykonávať činnosti v zmysle 
tejto Rámcovej dohody, ktoré je oprávnený vykonávať Poskytovateľ, bude v rozsahu uvedenom 
v čl. I ods. 1 a 2 tejto Rámcovej dohody tieto činnosti vykonávať prostredníctvom vlastných kapacít 
Poskytovateľ, a to na základe písomnej objednávky (zaslanej listom, alebo emailom) vystavenej 
Objednávateľom, ktorú je Objednávateľ v nevyhnutných prípadoch oprávnený zadať 
Poskytovateľovi aj telefonicky.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať plnenie podľa tejto Rámcovej dohody s odbornou 
znalosťou, 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 Rámcovej 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 
Rámcovej dohody s odbornou starostlivosťou, alebo ak sa ktorékoľvek vyhlásenie Poskytovateľa 
v tejto Rámcovej zmluve ukáže ako nepravdivé.  

3. Zodpovednosť  zmluvných strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných 
povinností je vylúčená, ak sa tak stalo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, za ktoré 
sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej 
povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej 
následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 
Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní 
s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce 
zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 

4. Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti je, že dotknutá strana bez zbytočného odkladu 
upozorní druhú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa vyššej moci. Strana, ktorá sa odvoláva 
na vyššiu moc, využije, pokiaľ je to možné, všetko svoje úsilie na nápravu situácie a na odstránenie 
príčiny svojej neschopnosti plniť túto Rámcovú dohodu v čo najväčšom rozsahu a v primeranom 
čase. Dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vyššej moci predlžujú o dobu jej 
pôsobenia. Strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, bez zbytočného odkladu oznámi druhej 
strane jej zánik. Ak je trvanie vyššej moci dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnú nový 
termín plnenia alebo iným spôsobom vysporiadajú vzájomné oprávnené nároky písomným 
dodatkom k tejto Rámcovej dohode. 

5. Vykonanie každého dohodnutého plnenia podľa odseku 1 tohto článku potvrdí 
Objednávateľ Poskytovateľovi v protokole o poskytnutí výkonu, predloženom mu po riadnom 
ukončení každého,  aj čiastkového plnenia, v zmysle vystavenej objednávky, pokiaľ sa Zmluvné 
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strany nedohodnú inak. Protokol o poskytnutí výkonu musí obsahovať najmä: dátum, miesto, 
špecifikáciu a trvanie výkonu.  

 

Článok III. 
Dohoda o cene a platobných podmienkach 

 
 

1. Na základe dohody Zmluvných strán sa Objednávateľ zaväzuje Poskytovateľovi uhradiť 
náklady spojené s realizáciou spolupráce podľa čl. I ods. 1 a 2 tejto Rámcovej dohody a s ňou 
bezprostredne súvisiacimi činnosťami uvedenými v tejto Rámcovej dohode v maximálnom 
finančnom limite v celkovej výške 850 000,- EUR (slovom osemstopäťdesiattisíc Eur).  

2. V úhrade nákladov podľa odseku 1 tohto článku sú zahrnuté výlučne všetky ekonomicky 
oprávnené náklady súvisiace s výkonom požadovanej činnosti bez zisku Poskytovateľa, okrem 
iného aj náklady vyplývajúce z miesta výkonu požadovaných činností, zo spôsobu realizácie 
požadovaných činností, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych 
opatrení, náklady na dopravu, náklady na likvidáciu odpadu, náklady vyplývajúce z  rizika pri 
realizácii požadovaných činností za sťažených podmienok a miestnych prekážok ako ostatné 
náklady súvisiace s predmetom tejto Rámcovej dohody tu neuvedené. 

3. K náhrade nákladov uvedených v odseku 1 tohto článku nebude pripočítaná DPH. 

4. Poskytovateľ bude vykonávať požadované činnosti ako nepravidelnú a príležitostnú 
činnosť, nie na pokračujúcom základe bez opakovaného dosahovania príjmov. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná spolupráca bude poskytovaná Objednávateľovi 
na základe vystavenej a Poskytovateľom potvrdenej objednávky, a to aj na čiastkové plnenie 
v zmysle tejto Rámcovej dohody, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe riadne vystavenej objednávky na každé, aj 
čiastkové plnenie v zmysle tejto Rámcovej dohody, je Poskytovateľ oprávnený vystaviť 
zálohovú/preddavkovú faktúru, a to najviac na obdobie 3 mesiacov, ktorú je Objednávateľ 
povinný uhradiť Poskytovateľovi najneskôr do 30 dní po jej doručení Objednávateľovi.   

7. Poskytovateľ je povinný zaslať Objednávateľovi riadnu vyúčtovaciu faktúru ku každej 
vystavenej objednávke samostatne, a to aj za predpokladu, že bola Poskytovateľom vystavená 
zálohová/preddavková faktúra, najneskôr v lehote do 15 dní od uplynutia obdobia, na ktoré bola 
táto vystavená. Poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vystavená vyúčtovacia faktúra 
za poskytnuté plnenie podľa tejto Rámcovej dohody môže obsahovať len vyúčtovanie reálne 
vynaložených finančných prostriedkov. Súčasťou každej vyúčtovacej faktúry bude 
Objednávateľom potvrdený protokol o  poskytnutí výkonu v zmysle čl. II. ods. 5 tejto Rámcovej 
dohody. Objednávateľ je povinný riadne vystavenú faktúru uhradiť do 30 dní odo dňa, kedy mu 
táto bola doručená. 

8. Faktúry podľa ods. 6 a 7 tohto článku musia tiež obsahovať: odkaz na túto Rámcovú 
dohodu s uvedením jej čísla, obchodné mená Zmluvných strán, ich IČO a sídlo, číslo faktúry, deň 
jej vystavenia a splatnosti, IBAN, označenie banky, fakturovanú sumu, popis fakturovaného 
plnenia, pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

9. Ak ktorákoľvek faktúra bude obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra 
nebude obsahovať všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, resp. nebude 
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obsahovať údaje a doklady podľa ods. 7 a 8 tohto článku, alebo bude obsahovať nesprávne, či 
neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Poskytovateľovi, čím 
sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť od doručenia  faktúry, ktorá bude 
vyhotovená riadne. 

 
 

Článok IV. 
Trvanie a ukončenie Rámcovej dohody 

 
 

1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu  30 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia jej účinnosti, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu uvedeného v čl. 
III. ods. 1 tejto Rámcovej dohody, a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.  

2. Pred uplynutím doby trvania tejto Rámcovej dohody podľa ods. 1 tohto článku je túto 
Rámcovú dohodu možné ukončiť nasledovne: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán k dohodnutému termínu, alebo 

b) písomnou výpoveďou zo strany Objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou 
lehotou 3 mesiace, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Poskytovateľovi alebo 

c) v prípade závažného porušenia tejto Rámcovej dohody je ktorákoľvek zo Zmluvných 
strán oprávnená od tejto Rámcovej dohody odstúpiť okamžite, a to dňom doručenia 
písomného odstúpenia od Rámcovej dohody druhej Zmluvnej strane. Za závažné 
porušenie tejto Rámcovej dohody pokladajú Zmluvné strany predovšetkým: 

i. neplnenie Poskytovateľa podľa tejto Rámcovej dohody v termíne podľa 
predchádzajúcej dohody, resp. pokynov Objednávateľa a v zmysle objednávky 
Objednávateľa a neplnenie Poskytovateľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi a 
potrebnou kvalitou pre daný druh prác a zásahov, 

ii. neuhradenie Poskytovateľom riadne vystavených a Objednávateľovi doručených 
faktúr zo strany Objednávateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej 
dohode . 

3. Pokiaľ nie je v tejto Rámcovej dohode uvedené inak, písomnosti musia byť doručené v 
písomnej forme na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Rámcovej dohody alebo 
na inú adresu, ktorú písomne oznámi táto Zmluvná strana na tento účel. Písomnosť sa považuje 
za doručenú za nasledovných podmienok: 

a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať 
písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo 
kópii doručovanej písomnosti; 

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo iného 
doručovateľa doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky 
odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú 
stranu a podpisom takej osoby na doručenke. 

c) v prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje 
deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme 
písomnosť doručovanú prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. v úložnej lehote na 
pošte, písomnosť sa považuje za doručenú v lehote 3 dní od jej vrátenia 
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odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. V prípade, ak sa 
písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát 
sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa 
považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade predčasného ukončenia tejto Rámcovej dohody 

je Poskytovateľ povinný v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa jej ukončenia vyhotoviť 
vyúčtovanie poskytnutej spolupráce ku dňu ukončenia Rámcovej dohody a vyhotoviť záverečnú 
faktúru, pričom je povinný vrátiť Objednávateľovi nevyčerpanú časť poskytnutého peňažného 
plnenia podľa čl. III. ods. 6 tejto Rámcovej dohody v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa 
ukončenia Rámcovej zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

 

Článok V. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
 

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

2. Pre otázky osobitne neupravené v tejto Rámcovej dohode, vyplývajúce z aplikácie Zákona 
o ochrane prírody a krajiny, Zákona o ochrane pred požiarmi, Zákona o životnom prostredí 
a súvisiacich právnych predpisov pre daný zmluvný vzťah sa Zmluvné strany budú nimi priamo 
riadiť a v prípade pochybností, za rozhodujúce budú pokladať rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia 
orgánov a organizácií na úseku ochrany prírody a krajiny a na úseku lesného hospodárstva a 
poľovníctva. 

3. V ostatných prípadoch, predovšetkým v otázkach riešenia a posudzovania náhrady škody 
a zodpovednosti z plnenia sa budú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto 
Rámcovej dohody riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že Rámcová 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. Rámcová 
dohoda nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
Zmluvné strany súhlasia  so zverejnením Rámcovej 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. Túto Rámcovú dohodu je možné zmeniť výlučne formou písomného očíslovaného 
dodatku podpísaného obidvoma Zmluvnými stranami. 

6. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Rámcovej dohody je, alebo sa stane 
neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo 
vykonateľnosť ostatných ustanovení Rámcovej dohody, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných 
právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez 
zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Rámcovej dohody je 
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neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, 
ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzatvorenia 
tejto Rámcovej dohody. 

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

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Rámcovú 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 .....................     V Gabčíkove, dňa ..................... 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky    Komplexná centrálna záchranná služba 
Ing. Martin Lakanda         PhDr. Ján Culka  
generálny riaditeľ          predseda predstavenstva 
 


