Zmluva o poskytnutí služby č. 230/2022/CSČ SAV-VS SAV
uzatvorená podľa § 269 a následne Obchodného zákonníka
Článok I. Zmluvné strany
Dodávateľ:

Centrum spoločných činností SAV, v.v.i.
organizačná zložka Výpočtové stredisko SAV
Fakturačná adresa:
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava 45
Štatutárny zástupca:
Mgr. Lukáš Demovič, PhD.
Riaditeľ organizačnej zložky: Ing. Michal Kadúc
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK52 8180 0000 0070 0066 7528
IČO:
00398144
DIČ:
2020894843
IČ DPH:
SK2020894843
Právna forma:
verejná výskumná inštitúcia
(ďalej len dodávateľ)
Kontaktná osoba:
Ing. Michal Kadúc, michal.kaduc@savba.sk,
Peter Lukáč, peter.lukac@savba.sk
Objednávateľ:
Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
Fakturačná adresa:
Dúbravská cesta 5805/9, 840 05 Bratislava
Štatutárny zástupca: RNDr. Ján Madarás, PhD.
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:
SK83 8180 0000 0070 0066 8037
IČO:
0058943
DIČ:
2020894997
Právna forma:
verejná výskumná inštitúcia
(ďalej len objednávateľ)
Kontaktná osoba:
RNDr. Ján Madarás, PhD.

Článok I. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je registrácia domény druhej úrovne pod doménou „.sk“ v Registri spoločnosti
SK-NIC, a.s., ktorá je výhradnou registračnou autoritou pre doménu najvyššej úrovne „.sk“, a ktorá
spravuje Register cez webové sídlo na adrese https://www.sk-nic.sk .
Článok II. Definície a podmienky zmluvy
1. Dodávateľ (Autorizovaný registrátor) a Objednávateľ (Používateľ a Držiteľ domény) musia byť
zaevidovaní v Registri SK-NIC.
2. Dodávateľ a Objednávateľ sú povinní byť oboznámení s Pravidlami poskytovania domén
v doméne najvyššej úrovne „.sk“ (aktuálne znenie pravidiel publikované na adrese
https://www.sk-nic.sk), ktoré musia dodržiavať.
Článok III. Čas plnenia
1. Povinnosť plnenia podmienok dohodnutých v tejto zmluve vzniká pre zmluvné strany podpísaním zmluvy a nadobudnutím jej účinnosti.
2. Registračné obdobie domény „learned.sk“ je 1 rok od 12.03.2022.
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Článok IV.
Povinnosti dodávateľa a objednávateľa
1. Povinnosti dodávateľa:
 zabezpečiť registráciu domény v Registri SK-NIC na 1 rok od 12.03.2022
 zabezpečiť informovanie kontaktnej osoby objednávateľa o konci registračného obdobia
domény najmenej 30 dní pred jej skončením,
 zabezpečiť zaslanie faktúry za služby registračného obdobia domény.
2. Povinnosti objednávateľa:
 udržiavať svoje kontaktné údaje v Registri SK-NIC aktuálne, správne, pravdivé a úplné,
 uhradiť cenu dohodnutých služieb podľa tejto zmluvy,
Článok V. Cena a platobné podmienky
1. Cena za služby je stanovená dohodou oboch zmluvných strán a zahrňuje:
a) fixnú úhradu za doménu za obdobie 1 rok podľa aktuálneho cenníka SK-NIC (cenník
je publikovaný na adrese http://www.sk-nic.sk), t. j. 12,00 EUR s DPH/za rok .
b) administratívny poplatok CSČ SAV, v. v. i. - VS za registráciu domény vo výške
3,00 EUR s DPH/za rok domény.
2. Sumárna cena za služby na 1 rok bude fakturovaná dodávateľom po podpise tejto zmluvy
s obvyklou dobou splatnosti 14 dní. Pri omeškaní platby môže dodávateľ požadovať penále vo
výške 5,00 % dlžnej sumy za služby za každé tri dni omeškania.
Článok VI. Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
Ustanovenia zmluvy, vrátane príloh, je možné zmeniť iba na základe vzájomného súhlasu
zmluvných strán formou písomného dodatku.
Vypovedať zmluvu je oprávnená každá zo zmluvných strán, výpovedná lehota je 1 mesiac
a začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Už uhradené sumy sa
nevracajú.
Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch a každá zmluvná strana dostane 2 exempláre
Objednávateľ berie na vedomie, že sa budú spracovať osobné údaje pre potreby SK-NICu, a to
výlučne na účely Registrácie Domény, správy Domény a súvisiacich osobitných služieb v súlade
s Pravidlami SK-NIC.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im známy a na znak súhlasu zmluvu
podpisujú.
V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za dodávateľa:

Za objednávateľa:

Ing. Michal Kadúc
riaditeľ
Výpočtové stredisko SAV

RNDr. Ján Madarás, PhD.
poverený riadením Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.
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