Dohoda o vzájomnej spolupráci
uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka a následných zmien
Poskytovateľ:
Organizácia: Ústav vied o Zemi SAV, verejná výskumná inštitúcia
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
Právna forma: verejná výskumná inštitúcia
IČO: 00586943
Číslo bankového účtu : 7000668037/8180
IBAN: SK83 8180 0000 0070 0066 8037
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Štatutárny orgán: RNDr. Ján Madarás, PhD., poverený generálny riaditeľ
tel. č. .02/32293201
e-mail : j.madaras@savba.sk
Kontaktná osoba: RNDr. Ján Vozár, PhD.,
tel. č. 02/59410613
e-mail: geofjavo@savba.sk

a
Objednávateľ:
Organizácia: Centrum spoločných činností SAV, verejná výskumná inštitúcia
Organizačná zložka KC Smolenice
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Právna forma: verejná výskumná inštitúcia
IČO: 00398144
Číslo bankového účtu: 70 0066 7587/8180
IBAN: SK 11 8180 0070 0066 7587
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Štatutárny orgán: Mgr. Lukáš Demovič, PhD., generálny riaditeľ
tel. č. 0917/899 546
e-mail : lukas.demovic@savba.sk
Kontaktná osoba: Ing. Peter Švestka
tel. č. 0905/ 613 489
e-mail: peter.svestka@savba.sk

Článok I.
Predmet Dohody

Inštitúcie sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri vypracovaní štúdie: „Geofyzikálne a geologické
zhodnotenie environmentálnej /ekologickej /energetickej využiteľnosti lokality areálu SAV v
Bratislave – Patrónke“
Článok II.
Obsah Dohody
Predmetnú štúdiu vypracuje ÚVZ SAV, v. v. i. v termíne do 30. 6. 2022 a jej účelom je načrtnúť
možnosti zhodnotenia areálu SAV v rámci napĺňania stratégií environmentálnej udržateľnosti v
podmienkach zmeny klímy a ochrany životného prostredia.

Článok III.
Cena a platobné podmienky Dohody
1. Cena je stanovená dohodou oboch zmluvných strán a zahŕňa všetky náklady, ktoré vyplývajú
zo spracovania predmetnej štúdie.
2. Centrum spoločných činností SAV, v. ÚVZ SAV, v. v. i. a CSČ SAV, v. v. i. sa dohodli o
úhrade za spracovanie štúdie v celkovej hodnote 9 800,- EUR bez DPH (slovom: deväťtisíc
osemsto EUR).
3. Úhrada ceny za plnenie predmetu Dohody sa uskutočňuje na základe jednej faktúry,
vystavenej Poskytovateľom ktorá je splatná do 10 dní od jej doručenia. Platba sa uskutočňuje
prevodným príkazom na účet Poskytovateľa. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania ceny
na účet Poskytovateľa.

Článok IV.
Povinnosti objednávateľa a poskytovateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pre riadne plnenie záväzkov Poskytovateľa z tejto Zmluvy
poskytne tomuto bezodplatne potrebnú súčinnosť
2. Poskytovateľ bude na výzvu objednávateľa poskytovať informácie o priebehu vykonávaných
prác.

Článok V.
Platnosť a ukončenie Dohody
1. Povinnosť plnenia podmienok dohodnutých v tejto Dohode vzniká pre zmluvné strany
podpísaním Dohody a nadobudnutím jej účinnosti.
2. Táto Zmluva sa dojednáva na dobu určitú na obdobie od 28.2.2022 do 30.6.2022
3. Odstúpenie od Dohody je možné len v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou
Zmluvnou stranou, ak takéto porušenie nebude napravené ani v dodatočnej lehote dĺžke
najmenej 14 dní.
4. Pri odstúpení od Dohody podľa tohto článku Zmluvné strany nebudú povinné vrátiť plnenia
poskytnuté im pred odstúpením od Dohody druhou Zmluvnou stranou a nebudú
oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od Dohody druhej
Zmluvnej strane

Článok VI.
Zodpovednosť za škody a pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude znášať následky vyplývajúce z neplnenia
zmluvných záväzkov podľa tejto zmluvy, ak takéto neplnenie je spôsobené poskytovateľom.
2. V prípade nesplnenia povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy zo strany poskytovateľa, je
objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej platby.
Právom objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknuté jeho právo
na náhradu škody.

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti má poskytovateľ
právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať
akúkoľvek pohľadávku (zmluvnú pokutu, náhradu škody), ktorá mu vznikne na základe tejto
zmluvy, voči akejkoľvek inej, aj nesplatnej pohľadávke poskytovateľa voči objednávateľovi,
ktorá vznikla na základe tejto zmluvy alebo akéhokoľvek iného zmluvného vzťahu
uzatvoreného medzi poskytovateľom a objednávateľom.
5. V prípade porušenia povinností zo strany poskytovateľa, ktoré sa týkajú zachovania
dôvernosti informácií upravených čl. XI. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať
od poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR, a to za porušenie každej
povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý nárok objednávateľa na
náhradu škody.

Článok VII.
Vyššia moc
1. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie tejto Dohody, ak toto nesplnenie bolo
zapríčinené vyššou mocou. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré
nie sú závislé od konania zmluvných strán a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať, ani
nijakým spôsobom priamo ovplyvniť. Tým nie sú dotknuté ustanovenia Obchodného
zákonníka o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť.

Článok VIII.
Dôverné informácie
1. Všetky informácie o zariadeniach Objednávateľa, štandardoch, postupoch a procedúrach
objednávateľa, ktoré sú objednávateľom poskytnuté poskytovateľovi v rámci tohto
zmluvného vzťahu alebo ktoré poskytovateľ servisnou činnosťou nadobudol sám sú
považované za dôverné. Informácie od poskytovateľa, ktoré poskytovateľ považuje za
dôverné, označí v záhlaví dokumentu textom „Dôverné“.
2. Druhá zmluvná strana neoznámi dôverné informácie tretej osobe a použije ich len na účely
tejto zmluvy. Táto zmluva neovplyvňuje akúkoľvek inú dohodu medzi zmluvnými stranami o
utajení informácií.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje zaobchádzať s dôvernými informáciami poskytnutými
objednávateľom v súlade s § 17 Obchodného zákonníka a je povinný zabezpečiť ich ochranu
pred tretími osobami. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť tretej osobe dôverné informácie
len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa, okrem prípadu, ak by povinnosť
zverejnenia vyplývala poskytovateľovi zo zákona alebo z právoplatného rozhodnutia
príslušného štátneho orgánu. Táto zmluva neovplyvňuje akúkoľvek inú dohodu medzi
zmluvnými stranami o utajení informácií.
4. Zánikom tejto zmluvy nie sú dotknuté prípadné povinnosti zmluvných strán, týkajúce sa
dôverných informácií, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok IX.
Záverečné ustanovenie
1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s právnymi predpismi SR v Centrálnom registri
zmlúv.
2. Všetky oznámenia, dodatky a zmeny týkajúce sa tejto zmluvy musia byť v písomnej forme a
doručené doporučenou poštou s potvrdením prevzatia na adresu, uvedenú v tejto zmluve.
Každé takéto oznámenie nadobúda účinnosť okamihom prijatia.
3. Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch a každá strana dostane 2 exempláre.
4. Zároveň obidve zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu preštudovali, že táto zmluva
nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
5. Obidve zmluvné strany berú na vedomie, že osobné údaje budú použité len na dobu plnenia
dohody.
6. Zároveň obidve zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu preštudovali, že táto zmluva
nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
7. Zmluvné strany po prečítaní prehlasujú, že obsahu porozumeli a na znak súhlasu Dohodu
podpisujú.

V Bratislave, dňa 22. 03. 2022

V Bratislave, dňa 22. 03. 2022

...................................................
RNDr. Ján Madarás, PhD.
Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i.

............................................................
Mgr. Lukáš Demovič, PhD.
Centrum spoločných činností SAV, v.v.i.

