
Zmluva o poskytnutí služby 
je uzatvorená v súlade s ~ 51 zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka. v znení jeho 

neskorších zmien a doplnkov 

Číslo zmluvy u objednávateľa: 653/2015 

l. Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 

Zmluvné strany 

Geofyzikálny ústav SA V (Lľalej Jen (jfl) SA V) 
Dúbravská cesta 9. 845 28 Bratislava 

Štatutárny zástupca: RNDr. Ladislav Brimich. CSc .. riaditeľ 
Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Svetlana Bičárová. PhD. 
IČO: 00586935 
DIČ: 2020894986 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
Fax: 

Štátna pokladnica 
SK78 8180 0000 0070 0000 6199 
02 5941 0602 
02 5941 0626 

(ďalej len .. objednávatel'") 

2. Poskytovateľ: 
Meno: 
Trvalý pobyt: 
Číslo OP: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

RNDr. František Matejka, CSc. 
Černyševského 15. 851 O l Bratislava 
SJ 474689 
Všeobecná úverová banka 
SK2702000000001222086553 

(ďalej len "poskytovatel'") 

l. 
Pr·edmet zmluvy 

l. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby. ktorá spočÍ\a v záväzku poskytovateľa 
spracovať namerané údaje a prezentovať výsledky na odbornom seminári .. MODELOVANIE 
VZÁJOMNÝCH VZŤ Al-lOV V SYSTÉME PÔDA- RASTLINNÝ KRYT- ATMOSFÉRA·. 



l l. 

pôsob, miesto a termín plnenia 

l. Posk) tovateľ sa za,·äzujc podra poktmov objednávateľa a v dohodnutom termíne zabezpečiť 

program odborného seminára a odprednášať dané tém~ obsiahnuté v pozvánke prednášky. 

ktorá tvorí prílohu tejto zmlu'·). ' 

2. Služba bude posk) to,·aná za účelom .real izú\:ie ,.~ skumn)·ch aktivít pre potreby projektu APYV· 

0429-12aVEGA 021005311 4. t . 

3. Poskytovater služby sa za,·iizuje k z~bezpečeni'u predmetu zmluvy v termíne odo dňa 

nadobudnutia úč i nnosti zmluv) do 3 l. S. 20 l S. a to podra pokyno' objednávatel'a. 

Ili. 

Ou mena 

l . Za splnenie predmetu zmluvy vyplatí objednávate!" poskyto,·ateľovi odmenu vo výške 350.- E 

(slo,·om tristostopäťdesiat eur) s DPH a to na účet poskytovateľa' peňažno
m ústave VÚB. v 

ktorom má veden)· svoj účet číslo: SK:270200000000 1222086553. Vedľaj šie náklady 

tmateriál. cestovné. služby. ostatné náklady) poskytovmel'a sú zahrnuté v odmene. 

IV. 

Závet·ečné ustanonnia 

l. Vzťah) neupravené touto zmlll\ ou sa riadia ustanon~niami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka. v znení jeho neskorších zmien a dop lnkov. 

2. Táto zmlu,·a nadobúda platnosť di'lom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

4. ZmiU\·a nadobúda účinnosť dnom nasledujúcim po dni jej zwr~j nenia. 

5. Táto zmluva je povinne z,·ereji'lo,·aná podľa~ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k infonnát:iám a o zmene a doplnení niektorých zákonov {zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisoY. 

6. Zmluvné strany v)1slovne súhlasia so zverej nením zmluvy v jej plnom rozsahu v centrálnom 

registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

7. Zmluvné strany prehlasuj ú. že si zmluvu preč ítali. j ej obsahu vrátane odkazov na právne normy 

porozumeli a na znak súhlasu túto podpisujú ako pn~j<w slobodnej. vážnej a určitej vôle. 

8. Táto zmlu\·a sa vyhoton1j<: v 3 rovnopisoch. d' e \'~ hotovenia pre objednávatera a jedno 

vyhotovenie pre poskytovmera. 

V Bratislave ll. 5. 2015 V Bratislave ll . 5. 20 15 

Za objednávatel"a: 
Posk} tovateľ: 

~-
RNDr lav Brimich, CSc. 

riaditel" GFÚ SA V 

·· ·· ·· ···· ·······:; ····· ·· ······· ····· ············· ·· ···
··· 

RN Dr. František Matej ka, CSc. 




