
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Osoba oprávneá konať vo a) zmluvných PaedDr. Martina Sandanusová, PhD.;

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo:
Štatutárny organ:

Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1 
prof. JUDr. Marek Števček. PhD., rektor

IČO: 00397865
DIČ:
IČ DPH:

2020845332
SK2020845332

Fakulta/súčasť
Sídlo:

Fakula matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

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

/ďalej len "objednávateľ"/

veciach:
b) realizácie zmluvy prof. RNDr. Štefan Matejčik, DrSc..;

Zhotoviteľ: MESA s. r. o.
Konateľ: Bc. Miloš Hupko
A.Hlinku 320/40
Báhoň 900 84
IČO: 47 411 201
IČ DPH: SK2023975844
mail:
tel:
/ďalej len "zhotoviteľ"/

ČI. I
Predmet dohody

• Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, 
predmetom ktorej je vykonanie diela:

Vývoj mikroprocesorového riadenia experimentu, spracovanie dát pomocou 
FPGA, meranie a regulácia fyzikálnych veličín, výroba špeciálnych komponentov zo 
skla a technickej keramiky.

Cenová špecifikácia je prílohou č. 1 tejto zmluvy
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo 1



podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a 
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a 
riadne vykonané dielo prevziať.

ČI. II
Cena za vykonanie diela

• Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za 
vykonané dielo:

vo výške 10 000€ + DPH, čo je spolu 12 000€ s DPH
• V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na 
konzultácie a špecifikovanie funkcie zariadenia, návrh schém zapojenia a návrh 
dosiek plošných spojov, výkresová dokumentácia, zhotovenie funkčných prototypov.
• Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotovíte!" nemá nárok 
účtovať si vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, 
kedy dôjde k navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy 
nebolo možné objektívne predvídať.

ČI. III
Platobné podmienky

• Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené Zhotoviteľom v súlade s touto 
Zmluvou po odsúhlasení Objednávateľom prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu 
Diela po častiach, po jeho dohotovení a riadnom odovzdaní.

• Cena Diela bude Zhotoviteľom fakturovaná v zmysle Článku II ods. 1 tejto 
Zmluvy najneskôr do 15 dní od riadneho odovzdania diela.

• Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej vystavenia.

• V prípade, ak faktúra nebude spĺňať náležitosti faktúry v zmysle platných 
právnych predpisov, najmä zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov a zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a účtovných štandardov, alebo dojednané v tejto Zmluve, 
alebo nebude obsahovať prílohy podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený 
vrátiť takúto faktúru Zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade plynie odo 
dňa doručenia prepracovanej faktúry Zhotoviteľom Objednávateľovi nová lehota 
splatnosti.

• Faktúra bude obsahovať okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcom odseku 
tejto Zmluvy a v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH aj tieto údaje:
• označenie faktúry a jej číslo,
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• názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť 
faktúra zaslaná, IČ pre DPH a IČO Objednávateľa a Zhotoviteľa,

• označenie časti diela,
• označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
• deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti,
• výšku fakturovanej čiastky,
• náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum vzniku daňovej 

povinnosti,
• pečiatku a podpis vystavovateľa.

• Peňažný záväzok Objednávateľa, vyplývajúci z tejto Zmluvy, bude splnený 
pripísaním príslušnej čiastky na účet v peňažnom ústave Zhotoviteľa. V prípade 
zmeny čísla účtu, je túto skutočnosť zmluvná strana povinná písomne oznámiť 
druhej zmluvnej strane v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o doručovaní.

• V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od Zmluvy z dôvodov na strane 
Objednávateľa, je Zhotovíte!' oprávnený fakturovať Objednávateľovi výlučne dielo 
vykonané ku dňu zániku tejto Zmluvy.

ČI. IV 
Termín plnenia diela

• Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 
10. 12. 2021. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody 
zmluvných strán, alebo ak práce nemôžu byť vykonávané z dôvodov, ktoré zapríčiní 
objednávateľ.

ČI. V 
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

• Zhotoviteľ vykoná práce spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na svoje 
náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a 
právne predpisy.

ČI. VI 
Zodpovednosť za poruchy diela a záručná doba

• Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený dohodnutých 
zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude spôsobilý na použitie na 
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obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
• Záručná doba je 6 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela 
objednávateľom.
• Objednávateľ sa zaväzuje, že pripadnú reklamáciu poruchy diela uplatní 
bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

ČI. VII
Sankcie

• V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom 
termíne zaplati zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur za 
každý deň omeškania.
• V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť 
úrok z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

ČI. VIII 
Zánik zmluvy

• Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom 
objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy 
objednávateľom zhotoviteľovi.
• Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý 
si dohodnú.
• Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k 
porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo 
k ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny 
zhotoviteľa pri zhotovení diela.
• Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného 
prekročenia času plnenia, dohodnutého v ČI. IV bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné 
prekročenie času plnenia sa považuje 60 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ 
predmet diela odovzdať podľa ČI. IV tejto zmluvy.
• Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné 
záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
• Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení 
musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.

ČI. VIII
Záverečné ustanovenia
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• Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že 
súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu. Zmluva sa uzatvára na dobu 
určitú do 31.12.2021.
• Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
• Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou 
založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
• Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotoviteľa a 
2 pre objednávateľa.
Príloha č. 1 cenová špecifikácia

Objednávateľ Zhotoviteľ

V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

Dekan FMFI UK

Bc. Miloš Hupko

konateľ
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Dodávateľ:
M ESA s.r.o.
A. Hlinku 320/40
900 84 Báhoň
IČO:47 411 201
IČ DPH: SK2023975844 
tel.
konateľ:

Objednávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Katedra experimentálnej fyziky
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Vec: Cenová ponuka na vývojové a výrobné služby 2021 (príloha č.l k zmluve o dielo)

Vývoj mikroprocesorového riadenia experimentu, spracovanie dát pomocou FPGA, 
meranie a regulácia fyzikálnych veličín, výroba špeciálnych komponentov zo skla a tech. 
keramiky.

V uvedenej cene sú zahrnuté nasledovné služby:
• konzultácie a špecifikovanie funkcie zariadenia
• návrh schém zapojenia a návrh dosiek plošných spojov
• výkresová dokumentácia
• zhotovenie funkčných prototypov

Služba - vývoj:__________________________________________________ Cena/ks Počet: Súčet:
Vývoj riadiaceho a meracieho modulu IMS-MS s použitím FPGA 2 000 € 1 2 000 €
Vývoj zdroja napájania a ovládania pre "PUSH" elektródu IMS-MS 2 000 € 1 2 000 €
Výroba keramicko-kovovej "DRIFT1 trubice pre IMS______________________ 2 000 € 1________ 2 000 €
Výrobai koránového “plávajúceho” zdroja VN pre IMS 2 000 € 1 2 000 €
Výroba pulzného "plávajúceho" zdroja pre Shutter Grid IMS 2 000 € 1 2 000 €

Celkom bez DPH: 10 000,00 €
DPH 20% 2 000,00 €
Celkom s DPH: 12 000,00 €

1, V uvedenej cene nieje zahrnutý materiál
2, Poradie vykonávania služieb určuje objednávateľ

Vypracoval:
Miloš Hupko

Dňa:


