
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu “Výpočtové určenie seizmického ohrozenia 
lokalít objektov kritickej infraštruktúry EBO a EMO“ 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva o spolupráci“)

medzi zmluvnými stranami:

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava
Zapísaný v: registri organizácií ŠÚ SR
IČO: 00 397 865
DIČ: 202 084 5332
IČ DPH: SK 202 084 5332
Zastúpený: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor

Súčasť zodpovedná za riešenie projektu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan
Zodpovedná osoba za vecné a technické plnenie: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

(ďalej len „Hlavný riešiteľ“)

EQUIS spol. s r.o.
Račianska 57
831 02 Bratislava
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2106/B
IČO: 30 841 054
DIČ:2020299226
IČ DPH: SK2020299226
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený: RNDr. Martin Šujan, konateľ 

(ďalej len „Spoluriešiteľ“ a spolu s Hlavným riešiteľom aj ako „Zmluvné strany“)



Článok I.
Všeobecné ustanovenia

1. Zmluvné strany a Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied sú subjekty, ktoré 
s Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky ako objednávateľom uzavreli zmluvu 
o dielo na predmet zákazky „Výpočtové určenie seizmického ohrozenia lokalít objektov 
kritickej infŕaštruktúry EBO a EMO“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).

2. Zmluvné strany a Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied ako skupina dodávateľov 
spoločne zodpovedajú za plnenie Zmluvy o dielo. Na prijímanie pokynov a konanie v mene 
skupiny dodávateľov počas plnenia Zmluvy o dielo bola splnomocnená Univerzita 
Komenského v Bratislave ako líder skupiny dodávateľov.

3. Zmluvné strany a Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied ako skupina dodávateľov sa 
Zmluvou o dielo zaviazali vykonať dielo v termíne do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy o dielo. Podrobný časový harmonogram realizácie Zmluvy o dielo je neoddeliteľnou 
súčasťou Zmluvy o dielo ako príloha č. 2.

4. Cena za predmet plnenia Zmluvy o dielo v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení 
neskorších predpisov bola dohodnutá ako cena maximálna, v celkovej maximálnej sume 
324 000,- EUR (slovom „tristodvadsaťštyritisíc“ EUR) s DPH (270 000,- EUR bez DPH).

5. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky bude uhrádzať cenu diela zhotoviteľovi na 
základe objednávky a následne faktúry, ktorá bude na základe tejto objednávky vystavená. 
Objednávka bude vystavená vždy jedenkrát za kalendárny rok a na konci kalendárneho roka 
do 5. decembra Univerzita Komenského v Bratislave ako líder skupiny dodávateľov vystaví 
faktúru na základe tejto objednávky a po odsúhlasení skutočne zrealizovaných prác Úradom 
jadrového dozoru Slovenskej republiky ako objednávateľom podľa Zmluvy o dielo.

Článok II.
Predmet Zmluvy o spolupráci

Predmetom tejto Zmluvy o spolupráci je úprava práv a povinností Zmluvných strán 
v súvislosti s plnením Zmluvy o dielo a spôsob poskytnutia alikvotnej časti finančných 
prostriedkov z ceny za predmet plnenia Zmluvy o dielo Spoluriešiteľovi zo strany Hlavného 
riešiteľa.

Článok III
Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov Spoluriešiteľovi

1. Hlavný riešiteľ sa zaväzuje poskytnúť Spoluriešiteľovi alikvotnú časť finančných 
prostriedkov z ceny za predmet plnenia Zmluvy o dielo, a to za účelom úhrady nákladov, 
ktoré vzniknú Spoluriešiteľovi pri plnení Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s jej plnením.

2. Hlavný riešiteľ sa zaväzuje Spoluriešiteľovi poskytnúť finančné prostriedky podľa 
odseku 1 tohto článku za celú dobu plnenia Zmluvy o dielo vo výške 156 000,- EUR (slovom 
„stopäťdesiatšesťtisíc“ EUR) s DPH (130 000,- EUR bez DPH).



3. Hlavný riešiteľ bude Spoluriešiteľovi poskytovať finančné prostriedky na základe 
objednávky a následne faktúry, ktorá bude na základe tejto objednávky vystavená. 
Objednávka bude vystavená vždy jedenkrát za kalendárny rok a na konci kalendárneho roka, 
a to po vykonaní postupu podľa čl. I ods. 5 (vystavení faktúry Univerzitou Komenského 
v Bratislave ako lídrom skupiny dodávateľov za práce vykonané na diele v danom 
kalendárnom roku a po odsúhlasení skutočne zrealizovaných prác zo strany Úradu jadrového 
dozoru Slovenskej republiky ako objednávateľom).

4. Hlavný riešiteľ poskytne finančné prostriedky podľa odseku 3 v jednej platbe na príslušný 
kalendárny rok za jednotlivé roky plnenia záväzkov zo Zmluvy o dielo nasledovne:

a) na rok 2020
suma 10 800,- EUR (slovom: „desaťtisícosemsto“ EUR) s DPH (9 000 EUR bez DPH)

b) na rok 2021
suma 72 000,- EUR (slovom: „sedemdesiatdvatisíc“ EUR) s DPH (60 000,- EUR bez DPH) 
a suma vypočítaná ako 1/3 zo sumy, ktorá je rozdielom sumy fakturovanej na základe 
objednávky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za kalendárny rok 2020 a sumy 
72 000,-EUR s DPH (60 000,-EUR bez DPH)

c) na rok 2022
zvyšok sumy, ktorá je rozdielom celkovej sumy podľa odseku 2 tohto článku a finančných 
prostriedkov poskytnutých Hlavným riešiteľom v rokoch 2020 a 2021

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade, ak Úrad jadrového dozoru Slovenskej 
republiky ako objednávateľ pozastavil alebo prerušil zhotovenie diela podľa Zmluvy o dielo 
a v dôsledku toho sa realizácia predmetu plnenia Zmluvy o dielo predĺžila, tieto skutočnosti 
budú predmetom osobitného dodatku k tejto Zmluve o spolupráci.

Článok IV.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Spoluriešitelia spolu s Hlavným riešiteľom zodpovedajú za včasné a riadne vytvorenie 
diela podľa Zmluvy o dielo, za riadne použitie finančných prostriedkov v súlade so 
schváleným rozpočtom na vytvorenie diela a za včasné a riadne plnenie si povinností podľa 
Zmluvy o dielo.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že každá z nich urči osobu zodpovednú za administratívne 
plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo a tejto Zmluvy o spolupráci.

3. Ak niektorá zo Zmluvných strán zistí, že povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o dielo alebo 
z tejto Zmluvy o spolupráci nemôže z rôznych príčin splniť, je povinný o tom bezodkladne 
informovať druhú Zmluvnú stranu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu o spolupráci je možné ukončiť dohodou 
Zmluvných strán.

5. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť druhej Zmluvnej 
strane všetky zmeny identifikačných údajov, uvedených v úvodnej časti tejto Zmluvy 



o spolupráci alebo akúkoľvek inú zmenu skutočností a právnych pomerov, ktoré majú alebo 
by mohli mať vplyv na práva alebo záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo alebo z tejto 
Zmluvy o spolupráci.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto Zmluvy 
o spolupráci a jej dodatkov o povinne zverejňovanú zmluvu.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto Zmluvy o spolupráci a všetkých jej 
prípadných dodatkov v súlade a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov nie je porušením alebo ohrozením 
obchodného tajomstva.

3. Táto Zmluva o spolupráci nadobúda platnosť dňom podpisu jej písomného vyhotovenia 
oboma Zmluvnými stranami.

4. Táto Zmluva o spolupráci nadobúda účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

5. Túto Zmluvu o spolupráci je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov 
podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

6. Táto Zmluva o spolupráci je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých 
každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom exemplári.

7. Zmluvné strany si túto Zmluvu o spolupráci riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na 
znak súhlasu s ňou ju slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave dm V Bratislave dňa..................

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor Univerzity Komenského v Bratislave

RNDr. Martin Šujan 
konateľ EQUIS, spol. s r.o.

prof. RNDr /Daniel Ševčovič, DrSc. 
dekan Univerzity Komenského v Bratislave,
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky


