
Registratúrne číslo:  UNMS/04900/2022-703 
018817/2022 

 

Dodatok č. 1 

k Obchodným podmienkam  

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  

zo dňa 15. 03. 2021 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

Týmto Dodatkom č. 1 sa menia Obchodné podmienky Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“), zo dňa 15.03.2021 (ďalej len „OP“) 
nasledovne: 

 

1. Čl. I ods. 1. prvá veta znie: 

„1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15, 
IČO: 30 810 710 (ďalej len „Úrad“), tvoria neoddeliteľnú súčasť a prílohu 
Objednávky/Zmluvy, predmetom ktorej je vypracovanie vybraných úloh plánu 
technickej normalizácie právnickou alebo fyzickou osobou (ďalej len „Spracovateľ“).“ 

 

2. V Čl. I ods. 2. sa slová „§ 1 ods. 12 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ 
nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 13 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. 

 

3. V Čl. I ods. 3. sa slová „zákona č. 215/2019 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších 
predpisov“. 

 

4. V Čl. II sa vkladajú nové písmená, ktoré znejú:  

„i) Odplata – finančné plnenie dojednané medzi Úradom a spracovateľom za jednotlivú, 
riadne a včas splnenú úlohu plánu technickej normalizácie podľa týchto OP, 

j) Plánovací list – dokument, prostredníctvom ktorého Úrad určuje termín odovzdania 
prvého návrhu, ukončenie pripomienkového konania a odovzdanie konečného 
návrhu úlohy plánu technickej normalizácie“, 

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená k) a l).  

 

5. V Čl. V odsek 1 znie:  

„1. Spracovateľ je povinný v termíne podľa Plánovacieho listu odovzdať Úradu prvý návrh 
STN alebo TNI v elektronickej podobe“. 

Doterajšie odseky 1. až 3. sa označujú ako odseky 2. až 4.  

 

6. V Čl. V odsek 2 znie:  

„2. Spracovateľ je povinný v termíne podľa Objednávky odovzdať Úradu konečný návrh 
STN alebo TNI, ktorý obsahuje: 

a) jedno vyhotovenie návrhu STN alebo TNI v listinnej podobe podľa vzoru určeného 
a zverejneného Úradom a po jednom vyhotovení návrhu zmien iných technických 
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noriem v listinnej podobe, pokiaľ vyplývajú z riešenia úlohy, ktoré sú vyhotovené 
podľa vzoru určeného a zverejneného Úradom; 

b) jedno vyhotovenie záverečnej správy s obsahom a prílohami podľa šablóny 
určenej Úradom, zverejnenej na Webovom sídle a s uvedením čísla Objednávky; 

c) návrh STN alebo TNI v dohodnutej elektronickej podobe, pričom Spracovateľ je 
zodpovedný za zhodu obsahu listinnej a elektronickej podoby návrhu STN alebo 
TNI“. 

 

7. V Čl. V ods. 4. v druhej vete sa slovo „spracovateľ“ nahrádza slovom „sa“. 
 

8. V Čl. VI ods. 1. písm. a) sa vypúšťa slovo „následne“.  

 

9. V Čl. VI ods. 1. písm. e) sa vypúšťajú slová „prípadne jej alikvotnú časť podľa Čl. VII 
ods. 2 písm. d) týchto OP,“.  

10. V Čl. VI ods. 2. písmeno c) znie:  

„c) odstúpiť od zmluvy, ak Spracovateľ neodovzdá upravený konečný návrh STN alebo 
TNI ani v náhradnom termíne podľa Čl. VI ods. 2. písm. a) alebo ak Spracovateľ 
nedodrží povinnosti podľa Čl. VII ods. 1. alebo ak by malo dôjsť k prekročeniu 
finančného limitu podľa Čl. VIII ods. 3,“. 

 

11. V Čl. VI ods. 2. sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:  

„d) jednostranne určiť zmenu predmetu Zmluvy, ak bola k Referenčnému dokumentu 
prijatá zmena alebo konsolidované znenie“. 

 

12. Čl. VII ods. 1. sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e) ktoré znie: 

„e) predložiť v elektronickej podobe prvý návrh STN alebo TNI zodpovednému 
špecialistovi technickej normalizácie v termíne stanovenom v plánovacom liste, pri 
dvojetapovom financovaní sa postupuje podľa Čl. V ods. 3., 

Doterajšie písmená e) až o) sa označujú ako f) až p). 

 

13. Čl. VII ods. 1. sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h) ktoré znie: 

„h) ukončiť pripomienkové konanie v termíne podľa plánovacieho listu,“. 

Doterajšie písmená h) až p) sa označujú ako i) až q). 

 

14. Čl. VII ods. 1. sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o) ktoré znie: 

„o) odovzdať konečný návrh podľa Čl. V ods. 1.,“. 

Doterajšie písmená o) až q) sa označujú ako p) až r). 

 

15. V Čl. VII ods. 2. sa vypúšťa písm. d).  
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16. Čl. VII odsek 3. znie:  

„3. Spracovateľ prehlasuje, že bol oboznámený s tým, že Úrad má certifikovaný systém 
manažérstva proti korupcii v súlade s požiadavkami STN ISO 37001: 2019, ako aj 
s prijatou Protikorupčnou politikou úradu – 
https://www.unms.sk/stranka/381/zavedene-systemy/ a s Protikorupčným programom 
úradu – https://www.unms.sk/stranka/388/protikorupcny-program/, dostupnými na 
webovom sídle úradu, ich obsahu porozumel a zaväzuje sa ich rešpektovať“. 

 

17. V Čl. VIII ods. 3 druhá veta znie: „Finančné prostriedky vynaložené Úradom na 
spracovanie STN alebo TNI v harmonizovanej aj v neharmonizovanej oblasti nesmú 
presiahnuť finančný limit ustanovený v § 1 písm. a) bode 1. vyhlášky Úradu pre verejné 
obstarávanie č. 493/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú 
zákazku v rámci jedného sektora.“. 

 

18. V Čl. VIII odsek 5. znie: 

„5. V prípade dvojetapového spracovania a financovania spracovania návrhu STN alebo 
TNI je odplata za vypracovanie a odovzdanie prvého návrhu STN alebo TNI určená 
do výšky 75% a v odôvodnených prípadoch najviac do výšky 90% odplaty podľa 
Objednávky a odplata najviac do výšky 25% bude uhradená po odovzdaní konečného 
návrhu STN alebo TNI a po ukončení schvaľovacieho konania.“ 

 

19. V Čl. VIII ods. 6. sa v prvej vete pred slovo „doručiť“ vkladá slovo „elektronicky“. 

 

20. V Čl. IX ods. 1. písm. c) sa vypúšťajú slová „za predpokladu splnenia podmienky podľa 
odseku 8“.  

 

21. V Čl. IX ods. 1. písmeno f) znie:  

„f) zmena podľa Čl. VI ods. 2. písm. d) týchto OP.“. 

 

22. Čl. IX odsek 4 znie:  

„4. Zmluva zaniká: 

a) dohodou Zmluvných strán v dohodnutý deň podľa odseku 5; 

b) uplynutím výpovednej doby podľa odseku 6; 

c) doručením o;dstúpenia od Zmluvy podľa odseku 7.“. 

 

23. Čl. IX odsek 6. znie: 

„6. Výpoveď Zmluvy musí byť písomná a môže ju podať ktorákoľvek zo Zmluvných strán, 
pričom nemusí byť odôvodnená. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť 
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci kedy 
bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

 

24. V Čl. IX odsek 7. znie: 

„7. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane, pričom 
Zmluva zaniká dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.“. 

https://www.unms.sk/stranka/381/zavedene-systemy/
https://www.unms.sk/stranka/388/protikorupcny-program/
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25. V Čl. IX sa vkladá nový odsek 8, ktorý znie:„8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti 

medzi zmluvnými stranami sa doručujú na adresy uvedené v záhlaví objednávky. 
Zásielka sa považuje za doručenú aj vtedy, ak sa ju nepodarí doručiť prostredníctvom 
poštového podniku na adresu uvedenú v záhlaví objednávky, a to dňom vrátenia 
nedoručenej zásielky zmluvnej strane alebo rovnako dňom odmietnutia prevzatia 
zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.“. 

 

26. V Čl. X odsek 2. znie:  

„2. Pri nesplnení akejkoľvek povinnosti Spracovateľa podľa Čl. VII ods. 1. okrem 
povinnosti uvedenej v Čl. VII ods. 1. písm. f), a to ani po určení náhradného termínu 
zo strany Úradu, alebo v prípade porušenia povinnosti podľa Čl. XII ods. 2. 
Spracovateľom, je Úrad oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
10 % z odplaty dohodnutej pre jednotlivú úlohu podľa plánu technickej normalizácie, 
ktorej spracovanie bolo objednané u Spracovateľa.“. 

 

27. V Čl. XI prvej vete sa slová „zákona č. 221/2019 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších 
predpisov“.  

 

28. Čl. XII odsek 1. znie: 

„1. Vlastnícke právo k jednotlivým častiam tvoriacim predmet Zmluvy v akomkoľvek štádiu 

ich spracovania (napr. prvý návrh STN alebo TNI, návrh STN alebo TNI na verejné 

prerokovanie, konečný návrh STN alebo TNI), ktoré sú zachytené v listinnej alebo 

elektronickej podobe, resp. grafické návrhy atď. alebo, ktoré sú Spracovateľom 

elektronicky postúpené Úradu v súbore MS Word, prechádza na Úrad, momentom ich 

odovzdania Spracovateľom Úradu vrátane vlastníckeho práva k samotnému nosiču, 

ktorým môže byť napríklad papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta.“. 
 

29. V Čl. XII ods. 2. prvej vete sa slovo „ho“ nahrádza slovom „tento“. 

 

30. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 01.01.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katarína Surmíková Tatranská, MBA 

 predsedníčka Úradu 


