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Dodatok č. 1/2013 

 k L I C E N Č NEJ   Z M L U V E,  
 

na používanie databáz digitálneho 3D vektorového modelu územia - ,,Aktualizácia, 
rozšírenie a doplnenie priestorových 3D databáz na účely vypracovania strategických 
hlukových máp pre časť stred a juhovýchod Slovenska“ 
 
uzavretá v súlade s §40 a nasl. v spojení s § 77 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a 
právach súvisiacich (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR 
SR č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „licenčná zmluva“) 
 
č. zmluvy nadobúdateľa:           /3200/2012 
č. zmluvy poskytovateľa: 2012-450 
 

Nadobúdateľ:             

Slovenská správa ciest   
Sídlo:                                          Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
IČO:   00 003 328 
IČ DPH:   nie je platca DPH 
Štatutárny orgán:  Ing. Roman Žembera,  generálny riaditeľ    
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných a technických:  
  Ing. Juraj Joanidis 
  Ing. Imrich Molnár     
                                               
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
  č. účtu: 7000135433/8180 
Právna forma:  rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou 

listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 
316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená Rozhodnutím 
MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008                                   

(ďalej len ako „nadobúdateľ“) 
 
a 

 
Poskytovateľ: 

GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. 
Sídlo: Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica                                            
IČO:   31595537  
IČ DPH:  SK2020454271   
Zastúpený:   Zuzana Poljovková, konateľ  
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných a technických: 
 Ing. Renáta Šrámková, vedúca divízie fotogrametrie  
 Tel: 02- 54653334, fax 02- 54653336 
  E-mail: geodosfoto@geodis.sk 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia a.s. 
  č. účtu: 1427043004/1111 
Zápis:                                   v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, 

oddiel Sro, vložka č. 1533/S. 
(ďalej len ako „poskytovateľ") 
 
(spolu ďalej len ako „zmluvné strany“)  
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I. 

   Predmet dodatku 

A. V súlade s či. IX. ods. 7  licenčnej zmluvy č. 2012/450 - /3200/2012 zo dňa 14.11.2012 (ďalej 
len „zmluva“) sa menia ustanovenia zmluvy nasledovne : 

Článok I. Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne : 
 
článok I. bod sa dopĺňa o body 2a) a 2b): 
„2.a) Rozšírenie databázy 3D vektorového modelu územia s parametrami podľa bodu 2., článku 

I., tejto zmluvy, o plochu územia 15,19 km2. Rozšírenie územia je stanovená na základe 
doplnenia a spresnenie údajov o intenzite dopravy na jednotlivých sčítacích úsekoch v roku 
2013, z celoštátneho sčítania v roku 2010 a údajov stanovených pre stav v roku 2011, 
v zmysle požiadaviek zákona 2/2005 Z.z. a súvisiacej legislatívy, v platnom znení. 

2.b) Doplnenie databázy 3D vektorového modelu územia o tieto prvky: 
 - obytné budovy s priradeným počtom obyvateľov s zosúladené s údajmi z Registra 

obyvateľstva MV SR v zmysle požiadaviek na spracovanie štatistík podľa požiadaviek 
zákona 2/2005 Z.z. a súvisiacej legislatívy, v platnom znení. 

- hodnoty indikátorov hluku na fasádach obytných budov (pravidelná sieť bodov po obvode 
obytných budov vo výške 4 metre nad úrovňou terénu, ktoré musia byť vygenerované v okolí 
úsekov ciest I. triedy v správe nadobúdateľa /ktoré sú uvedené v prílohe č.2/.; sieť bodov 
v ktorom budú indikátory hluku vygenerované, musí byť geometricky zosúladené 
a homogénne s ostatnými prvkami databázy 3D modelu; v týchto bodoch budú vypočítané 
a vygenerované hodnoty indikátorov hluku postupom určeným v príslušných zákonoch, 
nariadeniach a vyhláškach platných v SR,  ktorými sa upravuje postup pri vypracovaní 
strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany pred hlukom) 

- hodnoty Noise Score pre jednotlivé obytné budovy geometricky zosúladené a homogénne 
s ostatnými prvkami databázy 3D modelu. 

- údaje o polohe problémových miest (Hot Spot)zohľadňujúcim hodnoty hlukového indikátora 
obytnej budovy a počtu obyvateľov v danej budove, s rastrom 10x10 metrov so scanovaním 
na ploche 100x100 metrov databázy“.  

 

 

       
B. Článok IV. sa dopĺňa o bod 4: 

 „4. 3D model, podľa Čl. I., bodov 2a) a 2b), bude odovzdaný nadobúdateľovi v termíne do 
40. dní od podpísania dodatku č. 1“. 

 
C. Článok V. sa dopĺňa o bod 7: 
 

 

„7.  Cena za dodanie predmetu zmluvy v rozsahu a obsahu podľa bodov 2a) a 2b), Čl. I., tejto 
zmluvy, je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o 
cenách. 

Celková cena za dodanie predmetu zmluvy podľa Čl. I.  je:               67.503,40   € (bez DPH) 

K základnej cene bude poskytovateľ účtovať príslušnú DPH,  

v prípade 20% t.j. DPH  13.500,68  € ,  a celková cena s DPH        81.004,08   € „ 
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II. 

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1/2013 

 

1. Na právne vzťahy medzi účastníkmi Dodatku č. 1/2013, ktoré nie sú dotknuté týmto 
Dodatkom č. 1/2013, sa aplikujú ustanovenia zmluvy v pôvodnom znení. Dodatok č. 1/2013 
tvorí neoddeliteľnú súčasť  licenčnej zmluvy . 

 

2. Dodatok č. 1/2013 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami a účinnosť deň 
po dni zverejnenia v CRZ. 

 

 3.Dodatok č. 1/2013 k licenčnej zmluve je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 si 
ponechá nadobúdateľ a 2 poskytovateľ.  

 
 
V Bratislave, dňa      V Bratislave, dňa 
 
Nadobúdateľ: Poskytovateľ: 
Odtlačok pečiatky: Odtlačok pečiatky: 
 
 
Ing. Roman Žembera Ing. Renáta Šrámková 
generálny riaditeľ na základe splnomocnenia 
 
 
     


