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DOHODA O NOVÁCII 

uzavretá v zmysle ust. § 570 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dohoda") 

 

medzi: 

Objednávateľom: 
 
Názov:     Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
Sídlo :     Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 
IČO :     17058520 
DIČ:    2021526188 
Zastúpený:   RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ ŠOP SR 
Forma:    príspevková organizácia 
IBAN:    SK35 8180 0000 0070 0039 0899 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 
 
Poskytovateľom: 
 
Názov:    Asociácia strážcov chránených území Slovenska 

Sídlo:    Radlinského 1, 052 01  Spišská Nová Ves 

IČO:    31961240 

DIČ:    2021613880 

Zastúpený:                                   Mgr. Dan Harťanský, prezident 

Forma:    občianske združenie 

Zapísaný:   MV SR, reg. č. VVS/1-900/90-16391 

IBAN:    SK06 5200 0000 0000 1653 0591 

Bankové spojenie:  OTP Banka, a.s. 

      
(ďalej len „poskytovateľ“ ) 
(objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto Dohody v nasledovnom znení: 

 

I.  
Úvodné ustanovenia 

 
1. Dňa 23.03.2020 zmluvné strany tejto Dohody uzavreli Zmluvu o poskytovaní služieb č. ŠOP SR-Z/69/2020, 

predmetom ktorej je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa služby – „komplexné technicko-

organizačné a odborné zabezpečenie 2-dňového školenia profesionálnych členov stráže prírody 

a zamestnancov objednávateľa, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody“ v rozsahu a za podmienok 

dohodnutých v zmluve (ďalej aj ako „služby“) a záväzok objednávateľa za takto poskytnuté služby zaplatiť 

poskytovateľovi cenu vo výške a spôsobom dojednaných v tejto zmluve. Zmluva bola v Centrálnom registri zmlúv 

zverejnená dňa 23.03.2020 a účinnosť nadobudla dňa 24.03.2020 (ďalej aj ako „zmluva“).  

2. Vzhľadom na skutočnosť, že v dôsledku opatrení štátu na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 z objektívnych 

dôvodov nedošlo ku komplexnému technicko-organizačnému a odbornému zabezpečeniu 2-dňového školenia 

profesionálnych členov stráže prírody a zamestnancov objednávateľa, ktorí majú oprávnenia člena stráže 
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prírody“ v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve, dohodli sa zmluvné strany na úprave vzájomných 

práv a povinností zo zmluvy spôsobom uvedeným v tejto Dohode.   

3. Na účely tejto Dohody sa doterajšími záväzkami rozumejú všetky záväzky zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy 

a novými záväzkami sa rozumejú záväzky vyplývajúce stranám z tejto Dohody.  

 

II.  
Predmet dohody 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie záväzky zo zmluvy v celom rozsahu zanikajú a nahrádzajú sa 

nasledovnými novými záväzkami:  
 
a) poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi nasledovné učebné pomôcky obstarané 

poskytovateľom v zmysle zmluvy pre teoretickú časť školenia: Spectrum A5 Notebook – notes 150 ks, perá 
viac druhov – 395 ks, spolu v celkovej výške 985,25 EUR bez DPH (slovom: Deväťstoosemdesiatpäť a 25/100 
EUR) vrátane  

 fotokópií k nim sa vzťahujúcich daňových dokladov vystavených dodávateľom poskytovateľa National 
Pen, registrované v Írsku, číslo: 474116, Bidg D Xerox Technology Park, Dundalk, Co Louth, Ireland, a to 
FA č. SK00186671 zo dňa 06.03.2020 vo výške 311,75 EUR bez DPH a FA č. 186936 zo dňa 11.03.2020 
vo výške 673,50 EUR,   

 fotokópií dokladov o uskutočnení transakcie preukazujúcej úhradu uvedených faktúr poskytovateľom;  
 

b) poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi 300 vypracovaných skúšobných otázok (a odpovedí) 
slúžiacich ako podklad pre záverečný test člena stráže prírody, vypracovaných poskytovateľom v zmysle 
zmluvy vrátane 

 fotokópií dohôd o vykonaní práce zo dňa 28.02.2020, obsahom ktorých je vypracovanie súboru otázok 
a odpovedí pre školenie členov stráže prírody uzatvorených zo strany poskytovateľa s nasledovnými 
zamestnancami: Vladimír Dianiška, Roman Krella a František Divok,  

 fotokópií dokladov preukazujúcich zaplatenie odmeny jednotlivým zamestnancom na základe vyššie 
uvedených Dohôd o vykonaní práce zo dňa 28.02.2020 (výdavkové pokladničné doklady č. V-0024, V-
0025 a V-0023 zo dňa 02.04.2020), dokladov o mzde za mesiac 3/2020 a výpisov z bankového účtu 
poskytovateľa od 01.4.2020 do 30.4.2020 preukazujúcich úhradu dane zo mzdy a odvodov do Sociálnej 
poisťovne a zdravotných poisťovní vyššie uvedených zamestnancov poskytovateľa;  

 
c) objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi  

 náhradu účelne vynaložených nákladov vo výške 985,25 EUR (slovom: Deväťstoosemdesiatpäť a 25/100 
EUR), ktoré poskytovateľ vynaložil na obstaranie učebných pomôcok uvedených v ods. 1 písm. a) vyššie; 

 náhradu účelne vynaložených nákladov vo výške 3000,- EUR (slovom: Tritisíc EUR) ktoré poskytovateľ 
vynaložil na vypracovanie 300 skúšobných otázok (a odpovedí) uvedených v ods. 1 písm. b) vyššie, 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že o splnení záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody spíšu a podpíšu odovzdávací 

a preberací protokol.  
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že po splnení záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody prechádza na objednávateľa bez 
akýchkoľvek obmedzení vlastnícke právo k učebným pomôckam uvedeným v ods. 1 písm. a) vyššie a k 
skúšobným otázkam (a odpovediam) uvedeným v ods. 1 písm. b) vyššie.  

 
 

III.  
Záverečné ustanovenia  

 
1. Zmluvné strany tejto Dohody dohodli ako podmienku platnosti tejto Dohody ako aj jej prípadných dodatkov, 

písomnú formu.      
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2. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v “Centrálnom registri zmlúv“ (http://crz.gov.sk/). 

3. Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie 
a poskytovateľ obdrží jedno vyhovenie. 

4. Strany tejto Dohody vyhlasujú, že obsah tejto Dohody je pre nich  je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli 
spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

            
           V Banskej Bystrici dňa  

 

            
          V ...................... dňa ............. 

            Za objednávateľa:            Za poskytovateľa : 
 
 

__________________________ 
        Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  
                               RNDr. Dušan Karaska 

            generálny riaditeľ ŠOP SR  
 

 
 

__________________________ 
         Asociácia strážcov chránených území Slovenska    

                   Mgr. Dan Harťanský 
                          prezident 

 


