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Dodatok č. 2/2020 
 k  L I C E N Č N E J   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: 2178/3200/2012 
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:  JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.,  generálna riaditeľka    
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných a technických:  
  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: 

PHOTOMAP, s.r.o. 
Sídlo: Poludníková 3/1453, 04012 Košice 
IČO:   36572047 
IČ DPH:  SK2021736145 
Zastúpený:   Mgr. Miloslav Ďurica, konateľ  
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných a technických: 
 Mgr. Miloslav Ďurica, Tel: +421 905 966 022 
  E-mail: durica@photomap.sk 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s., pobočka Košice 
  č. účtu: 4000192485/7500 
Zápis:                                   v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, oddiel Sro, 

vložka č. 14100/V 
(Spol. PHOTOMAP, s.r.o. je na základe Licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou 
GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. a spoločnosťou PHOTOMAP, s.r.o. dňa 20.09.2018, výhradným 
vlastníkom databázy 3D modelu pre SHM, ktorú aktuálne využíva na základe Licenčnej zmluvy 
č. 2178/3200/2012 Slovenská správa ciest a to vrátane výhradného plnenia všetkých práv a 
povinnosti vyplývajúcich z predmetnej Licenčnej zmluvy č. 2178/3200/2012 uzatvorenej zo strany 
spol. GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. so Slovenskou správou ciest dňa 14.11.2012 - ďalej len ako 
„poskytovateľ") 

(spolu ďalej len ako „zmluvné strany“)  
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Preambula 

V súlade s Čl. IX. ods. 7  Licenčnej zmluvy - číslo zmluvy poskytovateľa č. 2012–450, číslo zmluvy 
nadobúdateľa č. 2178/3200/2012 zo dňa 14.11.2012 (ďalej len „zmluva“): „Zmluvu možno meniť 
len písomnými dodatkami odsúhlasenými obidvomi zmluvnými stranami“, v súlade s ustanovením 
čl. VI. bod 12. zmluvy: „Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať pre nadobúdateľa aktualizáciu 
3D modelu v minimálnom plošnom rozsahu uvedenom v elektronickej prílohe č.3. k tejto zmluve, 
od r. 2015 v intervale max. 5 rokov, v minimálne rovnakých parametroch a za rovnakých 
licenčných podmienok ako sú stanovené v tejto zmluve, v cene stanovenej dodatkom k tejto 
licenčnej zmluve, alebo novou licenčnou zmluvou“ a z dôvodu požiadavky nadobúdateľa na 
aktualizáciu 3D modelu v  rovnakých parametroch a za rovnakých licenčných podmienok ako sú 
stanovené v citovanej zmluve, v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a ust. § 18 
ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), sa zmluvné strany dohodli na 
uzavretí tohto Dodatku k Licenčnej zmluve č. 2/2020 (ďalej len „Dodatok“), ktorými sa dopĺňajú 
ustanovenia zmluvy nasledovne: 
 

I. 

   Predmet dodatku 
 
Článok I. Predmet zmluvy sa dopĺňa o bod 5 

5. Predmet zmluvy definovaný podľa bodov 1. – 4. článku I. tejto zmluvy, t. j. Databáza 3D 
vektorového modelu územia („3D model“) bude aktualizovaný fotogrametrickými metódami 
z leteckého snímkovania realizovaného zo strany poskytovateľa v rokoch 2015-2017. 
Aktuálnosť aktualizovaného 3D modelu nesmie byť staršia ako r. 2015. 

 
Článok IV. Termín a miesto plnenia sa dopĺňa o bod 5 

5. Aktualizovaný 3D model, podľa bodu 5. Čl. I., bude odovzdaný nadobúdateľovi v termíne do 2 
mesiacov  od nadobudnutia právoplatnosti/účinnosti tohoto Dodatku . 

 
Článok V. Cena a platobné podmienky sa dopĺňa o bod 8 

8. Cena za dodanie predmetu zmluvy v rozsahu a obsahu podľa bodu 5. Čl. I. a bodu 5. Čl. IV. 
tejto zmluvy a Dodatku, 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, je stanovená na základe jednotkovej ceny 300,- EUR/km2 (bez DPH) 
a celková cena v rozsahu a obsahu podľa bodu 5. Čl. I. a bodu 5. Čl. IV. tejto zmluvy a Dodatku 
je: 

187 050,- EUR (bez DPH) 

K základnej cene bude poskytovateľ účtovať príslušnú DPH,  

t. j. v prípade 20% DPH  37 410,- EUR  je celková cena s DPH 224 460,- EUR (s DPH). 

 

II. 

Záverečné ustanovenia Dodatku   

1. Na právne vzťahy medzi účastníkmi Dodatku, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, sa 
aplikujú ustanovenia zmluvy v pôvodnom znení. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť  Licenčnej 
zmluvy (číslo zmluvy poskytovateľa č. 2012–450, číslo zmluvy nadobúdateľa č. 
2178/3200/2012) zo dňa 14.11.2012. 

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami a účinnosť deň po dni 
zverejnenia v CRZ. 
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3. Dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých 4 si ponechá nadobúdateľ a 2 
poskytovateľ.  

 
 
 
V Bratislave, dňa      V Košiciach, dňa 
 
Nadobúdateľ: Poskytovateľ: 
Odtlačok pečiatky: Odtlačok pečiatky: 
 
 
 
 
JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD. Mgr. Miloslav Ďurica 
generálna riaditeľka konateľ PHOTOMAP, s.r.o.   
 


