
 

Zmluva o vzájomnej spolupráci 
uzatvorená podľa§ 269, ods. Obchodného zákonníka 

éi.I 
medzi zmluvnými stranami: 

Strana l : Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 
Dúbravská cesta 9 
845 28 Bratislava 45 
štatutárny zástupca: RNDr. Ladislav Brimich, CSc. - riaditeľ 

IČO: 586 935 
DIČ: 2020894986 
( d'alej len GFÚ SA V) 

a 

Strana 2: Ústav struktury a mechaniky hornin, Akademie ved České Republiky, v.v.i 
V Holešovičkách 41 
182 09, Praha 8 
Česká republika 
štatutárny zástupca: Ing. Karel Balík, CSc. - riaditeľ 

IČO : 67985891 
DIČ: CZ67985891 
( d'alej len ÚSHM A VČR) 

a 

Strana 3 : Progseis, s.r.o. 
Hlboká6 
917 Ol Trnava 
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, 
vložka číslo 21894/T 
štatutárny zástupca: RNDr. Juraj Sekereš 
IČO: 44 140 428 
DIČ: 2022600228 
IČ DPH: SK 2022600228 
(ďalej len Fy Progseis) 

Čl. II 

l. S cieľom zvýšiť efektívnosť výskumu sa zmluvné strany dohodli na vzájomnej spolupráci 
v oblasti monitorovania seizmických javov za podmienok uvedených v nasledovných 
ustanoveniach. 

2. Predmetom vzájomnej spolupráce je spoločné vybudovanie a využívanie 3 seizmických staníc 
v troch nových lokalitách na zlepšenie monitorovania seizmickej aktivity v oblasti Malých Karpát. 

Čl. III 

l. Namerané dáta budú využívať zmluvné strany spoločne. 

2. Namerané dáta budú vlastníctvom všetkých zmluvných partnerov a každá zo zmluvných strán ich 
môže využívať podľa vlastného uváženia. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že dáta 
neposkytnú ďalšej strane bez súhlasu zmluvných partnerov. 



 

3. GFÚ SA V zabezpečí fakticky aj právne stavebné miesta pre vybudovanie seizmických staníc 

4. GFÚ SA V zabezpečí službu prenosu dát zo seizmickej stanice do dátového centra Národnej siete 
seizmických staníc (NSSS) v Bratislave, odkiaľ budú tieto dáta prístupné zmluvným partnerom. 
GFÚ SAV bude do konca roku 2011 hradiť poplatky za prenos údajov do dátového centra NSSS 
z prostriedkov projektu zameraného na oblasť Malých Karpát. Platby za prenos údajov v ďalšom 
období budú došpecifikované dodatkom k tejto zmluve na základe vzájomnej dohody zmluvných 
partnerov. 

5. Platby za spotrebovanú elektrickú energiu bude do konca roku 2011 znášať GFÚ SAV 
z prostriedkov projektu zameraného na oblasť Malých Karpát. Platby za spotrebovanú elektrickú 
energiu v ďalšom období budú došpecifikované dodatkom k tejto zmluve na základe vzájomnej 
dohody zmluvných partnerov. 

6. ÚSHM A VČR zabezpečí na vlastné náklady vybudovanie seizmických staníc a poskytne 
prístrojové vybavenie (na monitorovanie seizmických javov a prenos údajov) a zabezpečí jeho 
údržbu. 

7. Fy Progseis poskytne svoje skúsenosti z monitorovania lokálnych seizmických javov v oblasti 
Malých Karpát, bude sa spolu s GFÚ SA V a ÚSHM A VČR podieľať na výbere lokalít pre 
seizmické stanice a na analýze nameraných dát. 

8. Poskytnuté prístroje, zariadenia, technické vybavenie zostane vlastníctvom tej strany, ktorá ch 
poskytla. 

l. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Zmluvný vzťah môžu strany ukončiť : 
- písomnou dohodou 

ČI. IV 

- písomnou výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého 
dňa nasledujúceho po doručení výpovede. 

ČI. v 

l. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán. 

2. Zmluvu je možné meniť len písomne formou dodatku. 

3. Zmluva je vyhotovená v 3 origináloch, každá strana obdrží jeden exemplár. 

V Trnave, dňa 

 

 r.o. 
Hlboká6 

917 01 Trnava 
 

  

V Bratislave, dňa 
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V Prahe, dňa. 
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