
Zmluva o dielo 
uzavretá podľa ustanovení OZ§ 536-565 

č. zmluvy objednávateľa 646/2014 

Čl. l. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ : Geofyzikálny ústav SAV 
Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava 
zastúpený štatutárnym orgánom: RNDr. Ladislav Brimich, CSc. 
vo veciach odborných a technických: RNDr. Vladimír Bezák, CSc. 
kontakt : geofbezv@savba.sk, tel : 59410613 
IČO: OO 586 935 
DIČ : 2020894986 
bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu : 7000006199/8180 

Zhotoviteľ: FINING, s.r.o.- RNDr. Viktor Janotka, PhD. 
Tupého 23, 83101 Bratislava 
Odborná spôsobilosť na geofyzikálne práce; 
MŽP SR č. preukazu 7/2009 
kontakt : vikjanotka@gmail.com 
IČO : 47 062 771 
DIČ : 2023729752 
bankové spojenie :Tatrabanka, 2928893511/110 

Čl. ll 
Všeobecné ustanovenie 

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na 
riešenie projektu č. APW-0724-11 pod názvom "Štruktúra a tepelný stav litosféry 
Západných Karpát: potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska" 

Čl. 111 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zákazky je špecializovaná analýza na základe geologických a geofyzikál
nych údajov v geotermicky vyčlenených územiach Slovenska v rámci Západných Karpát 
(hÍbky izotermy 160 °C) v hÍbkach od 5 do 6 km. Vyčlenené záujmové územia sú 
charakterizované v separátnej prílohe výzvy. Požaduje sa podrobnejšie vyčlenenie 
vhodných litologických telies pre využitie tepla suchých hornín (napr. vulkanity, granitoidy, 
ruly, vulkanity, pieskovce, karbonáty vo vhodnej pozícii a ďalšie) - ich predpokladaný 
hÍbkový a plošný rozsah a vyhodnotenie litologickej homogenity, priepustnosti, 
tektonickej porušenosti, prítomnosti zlomov. 

2. Výstupom bude textová správa s mapovou dokumentáciou. 



Čl. IV 
Termíny plnenia 

1. Termín ukončenia prác a odovzdanie objednávateľovi : najneskôr do 31.10.2014 

Čl. V 
Cena diela, lehota splatnosti 

1. Cena za dielo v rozsahu definovanom v článku Ili bola stanovená na základe dohody 
zmluvných strán v sume : 1 200,- € . 

2. Lehota splatnosti na úhradu faktúry za vyhotovené dielo v dohodnutom rozsahu a 
termíne je 1 O dní odo dňa doručenia faktúry. 

Čl . Vl 
Všeobecné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden sa doručuje 
objednávateľovi a jeden zhotoviteľovi. 

2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len na základe dohody zmluvných 
strán formou písomného dodatku. 

3. Vo veciach neriešených touto zmluvou platia primerané ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvnými stranami a úči nnosť 
nasledovným dňom po dni uverejnenia v CRZ objednávateľom. 

V Bratislave, ... ~~ ... f.-... ~~ .~f ...... v Bratislave, .. ~(!.: .. ľ: ... ~(f 




