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Zmluva o poskytnutí údajov
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Uzavretá podľa § 51 zákona
predpisov medzi:

č.

4011964 Zb.

Občiansky

zákonník, v znení neskorších

Čl. I
Zmluvné strany :
Poskytovateľ:

Geofyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta
842 28 Bratislava
IČO : 00586935
štatutárny zástupca : RNDr. Ladislav Brimich, CSc. -riaditeľ ústavu
poverený jednať: Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000006172/8180

Objednávateľ : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra ·

Mlynská dolina l
817 04BRATISLAVA ll
IČO: 31753604
DIČ: 2020719646
IČ DPH: SK2020719646
štatutárny zástupca : Ing. Branislav Žec, CSc. - riaditeľ ŠGÚDŠ
poverený jednať : RNDr. Pavel Liščák, CSc.
bankové spojenie : Štátna pokladnica, číslo účtu : 7000390960/8180
Čl. II
Predmet plnenia

l. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nižšie špecifikovaných údajov za rok 2012

získaných monitorovaním seizmickej aktivity územia SR stanicami Národnej siete
sezmických staníc, analýzou údajov a zberom a analýzou makroseizmických údajov
poskytovateľ om.
2. Poskytované budú nasledujúce údaje:
a) parametre seizmometricky lokalizovaných zemetrasení s epicentrom na území SR
(súradnice epicentra, hÍbka hypocentra, čas vzniku, magnitúdo, epicentrálna
makroseizmická intenzita, oblasť)
b) údaje o makro seizmicky· pozorovaných zemetraseniach na území SR (parametre
zemetrasenia, zoznam obcí, v ktorých bolo zemetrasenie pozorované, so
súradnicami, počet pozorovaní a určené makroseizmické intenzity)
3. Poskytnuté budú len tie parametre a údaje, ktoré bolo možné určiť na základe
dostupných sezmických záznamov a vyplnených makroseizmických dotazníkov.
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Čl. III
Lehoty plnenia

l.

Realizačné

výstupy súvisiace s plnením zmluvy budú spracované vo forme správy
a zoznam zemetrasení bude priložený aj vo formáte xls.
2. Správa bude objednávateľovi odovzdaná Ix písomne + Ix v digitálnej forme
v dohodnutom programe a vo formáte xls v lehote do: 30. 06. 2013.
Čl. IV

Cena
l. Cena za predmet zmluvy je dohodnutá sumou 5 975,- €.

2. Cena je stanovená tak, aby poskytovateľ ovi nevznikal zisk. Zahŕňa časť nákladov na
monitoring, vyhotovenie záverečnej správy a prípadné·cestovné náklady.
Čl. v
Fakturácia a splatnosť
objednávateľom bude vykonaná na základe faktúry, ktorú vystaví poskytovateľ
po splnení predmetu zmluvy.

l. Platba

2. Cena je dohodnutá celková cena za predmet zmluvy,
platcom DPH.

nakoľko poskytovateľ

nie je

3. Faktúra je splatná do 21 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
Čl. VI
Zvláštne dojednania

sú poskytované pre potreby Čiastkového monitorovacieho systému
geologických faktorov životného prostredia koordinovaného objednávateľom.

l. Údaje

2.

Objednávateľ

môže použiť poskytnuté údaje len na účel špecifikovaný v bode l tohto
Využitie údajov na iný účel, alebo poskytnutie údajov tretej strane
objednávateľom je možné len po predchádzajúcej dohode zmluvných strán
a explicitnom písomnom súhlase poskytovateľa.
článku.

3.

Komerčné

využitie poskytnutých údajov nie je dovolené.

Čl. VII
Záverečné

l. Zmluva nadobúda platnosť
2. Zmluva nadobúda
registri zmlúv.

dňom

ustanovenia

podpisu oboma zmluvnými stranami.

účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopfňať len na základe písomných dodatkov
podpísaných zmluvnými stranami.

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave 3.10.2012

V Bratislave...... ....... ... .......... .

~-:
Branis~Sc.

......................

.......

Ing.
· riaditel' ŠGÚDŠ

GEOFYZIKÁlNY ÚSTAV
'\~5 28 Bratislava. Dúbravská cesta

. Š'tátny geologický ústav Dionýza štúra
\•
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