
 

Zmluva poskytovaní služieb č. 8/2011 
uzavretá podľa§ 269 ods.2 a nasl. zákona č. 51311991 Zb.- Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

Č. l. 
Zmluvné strany 

Poskytovateľ: Geofyzikálny ústav SAV 
Dúbravská cesta 9 
845 28 Bratislava 

Štatutárny zástupca: RNDr. Ladislav Brimich, CSc. 

IČO :00586935 DIČ:2020894986 IČ DPHSK 2020894986 
J?ankové spojenie: štátna pokladnica Bratislava 
C.účtu: 7000006172/8180 
Osoba zodpovedná za prevádzku uzla: Mgr. Melinda va jkai 
Umiestnenie uzla siete SANET: Geomagnetické observatórium Hurbanovo 

Objednávateľ: 

Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 

SANET- Združenie používatel'ov Slovenskej akademickej dátovej siete 
sekretariát Centrum výpočtovej techniky STU 
Vazovova 5, 812 69 Bratislava l 
prof. Ing. Pavol Horváth, PhD., predseda Predstavenstva 
17055270 
2020796899 

J?a?~ové spojenie: VÚB Bratislava-Dunajská 
C.uctu : 1334188351/0200 
Združenie je registrované na MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-3899 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

l. Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb zabezpečenia 24 hodinovej nepretržitej prevádzky 
optickej infraštruktúry vysokorýchlostnej akademickej dátovej siete pre vedu výskum a 
vzdelávanie - SANET, vybudovanej v rámci projektu SANET II, v rozsahu, uvedenom v ods. 2 
tohto článku. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ poskytne objednávateľovi služby uvedené v ods. 1 
tohto článku a to najmä: 
al zabezpečenie nepretržitej prevádzky 24 hodín denne, 7 dní v týždni uzla vysokorýchlostnej 
siete SANET. 
bi Zabezpečenie technickej a systémovej obsluhy príslušných zariadení vo vlastníctve alebo 
dlhodobom prenájme Združenia SANET vrátane prenosových trás a zariadení v nepretržitej 
prevádzke. 
c/ Konzultačné a systémové služby pri zabezpečení pripojenia organizácií - členov združenia 
SANET na uzol siete. 
3. Rozšírenie predmetu zmluvy o prípadné ďalšie služby zo strany poskytovateľa bude upravené 

dodatkom k tejto zmluve. 



 

2. Objednávateľ je povinný o tejto skutočnosti poskytovatel'a vopred informovať. 

Čl. VII. 
Fakturácia 

l. Poskytovateľovi vznikne právo fakturovať dohodnutú sumu v zmysle čl. III. tejto zmluvy 
štvrťročne po poskytnutí služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu v lehote splatnosti faktúry. Zmluvné strany sa 
dohodli na 14 dňovej splatnosti faktúr. 

3. Služby poskytnuté poskytovatel'om na základe tejto zmluvy sú považované za služby výchovné 
a vzdelávacie, alebo služby s nimi úzko súvisiace, ktoré sú v zmysle § 31 ods. l zákona č. 
222/2004 Z.z. o dani s pridanej hodnoty oslobodené od OPH. 

Čl. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

l. Vzhľadom na skutočnosť, že služby podľa čl. II. tejto zmluvy boli poskytované zhotovitel'om už 
od l. januára 2011, zmluvné strany sa dohodli, že doteraz poskytnuté výkony vyfakturuje 
zhotovíte!' osobitnou faktúrou v zmysle tejto zmluvy po jej podpise. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť O 1.01.20 11. 
3. Na poskytnuté finančné prostriedky v zmysle čl. V. tejto zmluvy nie je zo strany poskytovateľa 

nárok a ich výška závisí na celkovej výške nevyhnutných nákladov na zabezpečenie prevádzky 
siete a na výške poskytnutej dotácie. 

4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.20 ll. Obe zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť 
a ukončiť platnosť zmluvy na základe písomnej výpovede. Výpovedná doba je 2 mesiace a začína 
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď podaná. 

5. Meniť alebo doplňovať zmluvu je možné len na základe obojstrannej dohody formou písomného 
dodatku zmluvy, ktorý bude jej nedeliteľnou súčasťou. 

6. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ ich neupravujú ustanovenia tejto zmluvy sa riadia 
všeobecnými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb- Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov. 

7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo strán obdrží dva rovnopisy. 

Dátum: 1 3 o 7 1 1 

Zhotovíte!' : 

Rektor (riaditel') 

GEOFYZIKÁLNY ÚSTAV 
Slovenskej akademie vied 

845

Objednávate!'!- 1 AUG. 201J 

prof. Ing. Pavol Horváth, Ph . 
predseda Predstavenstva SANET-u 

·-·~,t'il,~~-:·~r 
. o.Or UZ<;fl Í<~ po ·", 

   
  

  
     

  
- O, OIC 2020796898 




