
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods.2 anasl. a §271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len ako „Zmluva“)

L ZMLUVNÉ STRANY

Registrácia:

Objednávateľ: IQ Capital s.r.o.

Sídlo: Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma: s.r.o.

DIČ:

IBAN:

BIC:

IČO: 36 725 111

IČ DPH: SK2022304801

(ďalej len IQ Capital s.r.o.“)

Zástupca: PaedDr. Jan Babie, PhD.

Zhotovíte!’:

Obchodné meno : Univerzita Komenského v Bratislave 
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1

IČO: 00397 865

DIČ: 2020845332

IČ DPH: SK2020845332

Štatutárny orgán: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor

Fakulta/súčasť: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Sídlo: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Zastúpená: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan



Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.

Právna forma:

Pracovisko

verejnoprávna inštitúcia - Verejná vysoká 
škola zriadená zákonom NR SR č. 131/2002 
Z.z. o vysokých školách a Nariadením 
vlády č. 115/1979. Podnikateľskú činnosť 
vykonáva v súlade s § 18 zákona

Katedra astronómie, fyziky Zeme a 
meteorológie

IBAN:

(ďalej len „FMFI UK“)

(ďalej „IQ Capital" a „FMFI UK“ spoločne ako „zmluvné strany“)

II. PREAMBULA

1. Zmluvné strany sa v zmluve o spolupráci č. Z/2021/960/IX/FMFI/DEK dohodli na 
realizácii projektu spolupráce a upravili si vzájomné vzťahy počas realizácie projektu 
spolupráce, pri ktorých dôjde k poskytnutiu a používaniu dôverných informácií. 
Predmetom zmluvy je spoločný vedecký výskum a vývoj v oblasti využitia plazmových 
a katalytických technológií v zariadenia na čistenie a dekontamináciu vzduchu 
vnútorných priestorov typu Beewair.

III. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je optimalizovanie procesu tvorenia studenej plazmy v 
dekontaminačných zariadeniach rady EMMA aNELLA, ktoré vyrába IQ Capital 
a FMFI UK bude v rámci výskumu skúmať optimálne nastavenie parametrov 
a geometrie bariérového výboja, produkciu ozónu, oxidov dusíka a iných aktívnych 
látok a ich vplyv na chemickú dekontamináciu vzduchu od reprezentatívneho 
uhľovodíka a optimalizovaťparametre nastavenia studenej plazmy a fotokatalýzy.

2. Na diele sa budú spolupodieľať pracovníci oddelenia Environmentálnej fyziky Katedry 
astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK a pracovníci IQ Capital, s.r.o.

3. Zhotovíte!’ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi priebežnú a záverečnú výskumnú 
správu zhrňujúcu výsledky výskumu. Priebežná správa bude doručená po ukončení 
prvej etapy výskumu (optimálne nastavenie parametrov a geometrie bariérového výboja 
v dekontaminačných zariadeniach, produkcia ozónu, oxidov dusíka a iných aktívnych 
látok). Záverečná správa bude doručená po ukončení diela.

IV. MIESTO a LEHOTA DODANIA

1. Práce na diele začnú od dátumu účinnosti zmluvy.
2. Dodacia lehota diela: priebežne, každý mesiac sa vyhodnotí a uzavrie dielčia etapa 

výskumu.



3. Miestom dodania diela je podľa tejto zmluvy bude sídlo zhotoviteľa.

V. CENA DIELA a PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za spracovanie diela podľa predmetu zmluvy je stanovená nasledovne pre plné 
vyťaženie všetkých pracovných dní v mesiaci:

Personálne náklady výskumných pracovníkov FMFI UK vrátane všetkých 
odvodov:1082 €

- Náklady na materiál a amortizáciu diagnostických a analytických prístrojov 
používaných pri realizácii diela: 1000€ 
Nepriame náklady FMFI UK: 520 €
Maximálne celkové mesačné náklady: 2602 €/mesačne

2. V prípade čiastočného vyťaženia v danom mesiaci budú fakturované len čiastočné 
náklady podľa skutočného počtu odpracovaných dní podľa laboratórneho kalendára. Za 
vyčíslenie nákladov pre účely fakturácie zodpovedá za zhotoviteľa zodpovedný riešiteľ.

3. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za dielo štvrťročne.
4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť mesačné faktúry vystavené zhotoviteľom do 14 dní 

od ich doručenia na účet zhotoviteľa.
5. Faktúra - daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v platnom zákone 

o dani z pridanej hodnoty, príp. iných právnych predpisoch stanovujúcich náležitosti 
daňového dokladu. Ak faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti alebo v nej 
nebudú správne uvedené údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote desiatich 
dní od jej obdržania zhotoviteľovi s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo 
nesprávnych údajov. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej faktúry. V prípade, že objednávateľ faktúru vráti bezdôvodne, napriek tomu, 
že faktúra je správna a predpísané náležitosti obsahuje, lehota splatnosti sa nezastaví ani 
nepreruší, a pokiaľ objednávateľ faktúru nezaplatí v pôvodnej lehote splatnosti, je 
v omeškaní.

6. V prípade nesplnenia tohto záväzku, zhotoviteľ má právo penalizovať objednávateľa 
vo výške sumy stanovenej vo vykonávacích nariadeniach k Obchodnému zákonníku 
za každý kalendárny deň oneskorenia platby.

VI. POVINNOSTI OBOCH ZMLUVNÝCH STRAŇ

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať všetky obchodné tajomstvá a dôverné informácie, ktoré 
sa v priebehu plnenia Zmluvy dozvie o objednávateľovi tak, aby sa o nich nedozvedeli 
tretie osoby.

2. Objednávateľ sa zaväzuje zachovať všetky obchodné tajomstvá a dôverné informácie, 
ktoré sa v priebehu plnenia Zmluvy dozvie o zhotoviteľovi tak, aby sa o nich 
nedozvedeli tretie osoby.

3. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet tejto zmluvy prostredníctvom riadne zaučených, 
pravidelne školených a na túto činnosť odborne zdatných pracovníkov.

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi pre riadne plnenie podľa tejto 
Zmluvy súčinnosť, ktorú je možné od neho rozumne požadovať.

VIL ZMLUVNÉ POKUTY



1. V prípade omeškania platby objednávateľa má zhotovíte!’ právo fakturovať zmluvnú 
pokutu vo výške 0,01% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách a 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s touto Zmluvou. Objednávateľom 
poskytnuté dáta a dokumenty sa považujú za dôverné.

3. Zmluvná strana nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej 
strany sprístupniť tretej strane akékoľvek informácie o podmienkach tejto Zmluvy, o 
súvisiacich rokovaniach, t.j. informácie v rozsahu skutočností povahy obchodnej, 
právnej, prevádzkovej, technickej, dokumentárnej, informatívnej a inej akokoľvek 
súvisiacej so Zmluvnou stranou, ktoré sa v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy dostanú 
do dispozície druhej Zmluvnej strany alebo ak Zmluvná strana získa vedomosť o ich 
obsahu, a to aj pred podpisom Zmluvy, a to v ústnej, písomnej, elektronickej alebo 
akejkoľvek inej podobe. Informácie v rozsahu uvedenom v tomto bode Zmluvy budú 
Zmluvné strany považovať za dôverné. Bez dotknutia vyššie uvedeného, dôvernými 
informáciami sú aj akékoľvek informácie verejne neprístupné, technické, obchodné 
alebo iné informácie, ktoré niektorá Zmluvná strana označí ako dôverné, alebo s ktorými 
sa má nakladať, vzhľadom na okolnosti známe druhej Zmluvnej strane pri poskytnutí 
informácií ako s dôvernými alebo akékoľvek informácie, z povahy ktorých je 
pochopiteľné pre akúkoľvek osobu, že sú dôverné. Dôverné informácie sú aj akékoľvek 
technické, obchodné alebo komerčné informácie, špecifikácie, plány, náčrty, modely, 
vzorky, dáta, počítačové programy, softvér, alebo dokumentácia v akejkoľvek podobe 
či už zachytené hmotne alebo ústne poskytnuté, ako aj informácie prijaté od inej osoby 
ako je Zmluvná strana a súvisiace s predmetom plnenia podľa Zmluvy, pokiaľ je táto 
osoba zaviazaná s nimi nakladať ako s dôvernými. Za dôverné informácie sa považujú 
aj informácie o pomeroch Zmluvnej strany, jej produktoch, procesoch a výkonoch. 
Zmluvná strana nepoužije dôverné informácie v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.

4. Povinnosť mlčanlivosti trvá bez ohľadu na ukončenie účinnosti alebo platnosti tejto 
Zmluvy, a prechádza aj na prípadných právnych nástupcov Zmluvných strán.

VIII: DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.5.2025.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva vrátane jej príloh je povinne 
zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre 
nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods.l zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) nevyhnutné jej 
zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy 
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov. Ak majú povinnosť zverejňovať zmluvu obe zmluvné strany, rozhodujúce je jej 
prvé zverejnenie.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovení zákona č. 
513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 



niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v 
Centrálnom registri zmlúv.

3. Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba na základe vzájomne odsúhlasených písomných 
dodatkov obidvoch Zmluvných strán, pri dodržaní ustanovení príslušných predpisov.

4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa budú 
riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov.

5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky informácie potrebné pre 
dodržanie predmetu a dodacej lehoty zmluvy.

6. Ak niektoré z ustanovení zmluvy je alebo sa stane úplne alebo sčasti neplatné a/alebo 
neúčinné a/alebo neuplatniteľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť 
nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo 
zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia). V takomto prípade sa obe zmluvné strany 
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby 
bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením v čase 
uzatvorenia zmluvy.

7. Písomnosti v zmysle tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené v 
záhlaví tejto zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej 
osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného 
doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát 
neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa 
považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom 
nedozvie.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom 
a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa 
vyjadrená v zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch zmluvných strán sú 
dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom zmluvy ju 
obidve zmluvné strany podpisujú.

9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s povahou originálu, dve (2) pre 
objednávateľa IQ Capital, s.r.o. a dve (2) pre zhotoviteľa FMFI UK.

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

dekan

IQ Capital s.r.o. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

PaedDr. jan Babie, PhD. Univerzity Komenského v Bratislave

konateľ prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,


