
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl.
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Číslo zmluvy objednávateľa: 41/4 4 if* /? / /3
Číslo zmluvy zhotoviteľa: 2/DOD/2C) 13/3/3204

uzatvorená medzi

SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Radničné námestie 8. 969 55 Banská Štiavnica 
spoločnosť je  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka číslo: 713/S

OBJEDNÁVATEĽ:
- obchodné meno:
- sídlo:
- zápis:

- kontaktná adresa
a organizačná zložka 
podniku, ktorej sa
právny úkon týka: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Odštepný závod Košice 
Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
Ing. Ján Tkáč -  riaditeľ odštepného závodu 
36 022 047 04 
2020066213 
SK2020066213
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Košice 
2960098059/0200
organizačná zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Košice I, oddiel: Po. vložka číslo: 266/V 

(ďalej len „objednávateľ“)

- zastúpený:
-IČ O :
-D IČ :
- IČ DPH:
- bankové spojenie:
- číslo účtu:
- zápis:

ZHOTOVITEĽ:
- obchodné meno: Výskumný ústav vodného hospodárstva 

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 
Ing. Ľubica Kopčová, PhD. -  poverená výkonom funkcie

generálny riaditeľ
00156 850 
2020798593 
SK2020798593 
Štátna pokladnica, Bratislava 
7000389943/8180

Zriaďovacia listina vydaná Rozhodnutím ministra životného prostredia SR z 29. mája 2006 
č. 21/2006-1.6.
(ďalej len ..zhotoviteľ. objednávateľ spolu so zhotoviteľom ďalej len „zmluvné strany“)

- v zastúpení:

- IČO:
-D IČ :
- IČ DPH:
- Bankové spojenie:
- číslo účtu:

1



I. PRED M ET ZMLUVY

Predmetom zmluvy o dielo je  štúdia: „VS Veľká Domaša -  analýza hydrologického 
režimu prevádzky vodnej nádrže“.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky so špecifikáciou prác je  uvedené v prílohe č. 1, 
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

II. ČAS PLNENIA

Začiatok riešenia: január 2013
Ukončenie riešenia: 2 mesiace po podpise zmluvy oboma zmluvnými partnermi

III. CENA DIELA

Cena diela sa dojednáva dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov na:

Cena bez DPH 9 980,- €
20% DPH 1 996, - €
Cena s DPH 11 9 7 6 ,-€

slovom deväťtisíc deväťstoosemdesiat eur bez DPH.

Zmluvná cena je  maximálna počas celého obdobia trvania zmluvy. Cena stanovená
dodávateľom zahŕňa všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.

IV. ÚDAJE O FINANCOVANÍ, FAKTUROVANÍ A PLATENÍ

1. Financovanie sa bude realizovať bezhotovostnou platbou na základe vystavenej faktúry po 
prevzatí zhotoveného diela.

2. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať odvolanie na túto 
zmluvu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet zmluvy nebude poskytnutý preddavok od 
objednávateľa.

4. Lehota splatnosti faktúry je  30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

V. SPÔSOB ODOVZDÁVANIA, POSUDZOVANIA A PREBERANIA
VÝSLEDKOV

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas spracovania štúdie zvolať minimálne jeden výrobný výbor, 
na ktorom bude prejedaný priebeh prác a určené možné obsahové zmeny.

2. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi výsledok zákazky v 6-tich tlačených exemplároch a na 
jednom CD nosiči v digitálnej forme.



VI. SANKCIE

1. Pri oneskorení odovzdania diela sa dojednáva zmluvná pokuta z omeškania zhotoviteľovi 
za každý deň omeškania vo výške 0.025 % z dohodnutej ceny diela. max. do výšky 10 % 
z ceny diela.

2. Pri omeškaní úhrady faktúry sa určujú úroky z omeškania objednávateľovi za každý deň 
omeškania 0.025% z dlžnej sumy.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky zmeny, doplnky k tejto zmluve, ako i zrušenie zmluvy musia byť vykonané 
písomnými dodatkami podpísanými zodpovednými zástupcami zmluvných strán.

2. V prípade, ak sa niektorá zo zmluvných strán dozvie o skutočnostiach vyžadujúcich 
zmenu, úpravu alebo doplnenie tejto zmluvy, je  povinná o tom obratom informovať druhú 
zmluvnú stranu.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade zrušenia zmluvy uhradí zhotoviteľovi všetky 
preukázateľne vynaložené skutočné náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli pri plnení 
predmetu tejto zmluvy od začiatku prác po termín zrušenia zmluvy.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo s náležitou starostlivosťou a odbornosťou, 
v súlade s požiadavkami objednávateľa v rámci dohodnutého predmetu zmluvy 
a stanovených termínov.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ktoré táto zmluva nerieši, bude sa postupovať 
v zmysle Obchodného zákonníka.

6. Za zmluvnú stranu objednávateľa sú oprávnení rokovať:
v technických otázkach: Ing. Mydla

7. Za zmluvnú stranu zhotoviteľa sú oprávnení rokovať:
v technických otázkach: Ing. Jozef Benický

8. Zmluvné strany zároveň súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zák. č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v CRZ podľa § 47 a) zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10. Táto zmluva je  vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zmluvná strana dostane 
jej dve vyhotovenia. Všetky exempláre zmluvy majú rovnakú platnosť.

V Košiciach dňa: V Bratislave dňa: .

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Tkáč Ing. Ľubica Kopcová, PhD.
riaditeľ OZ Košice poverená výkonom funkcie

generálny riaditeľ



Príloha č. 1

VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA,
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava

Špecifikácia prác na dielo

Vypracovanie a dodanie štúdie:
„VS Veľká Domaša -  analýza hydrologického režimu prevádzky vodnej nádrže“

Predmetom riešenia je analýza hydrologického a hladinového režimu vodnej nádrže 
Veľká Domaša a spracovanie kvantitatívnej analýzy odtokového režimu v povodí 
Ondavy nad nádržou a pod nádržou v oblasti po Kučín, so zohľadnením výskytu 
extrémnych úkazov za doterajšie obdobie sledovania prietokov. Súčasťou riešenia je 
posúdenie spätnej väzby navrhovaných zmien manipulácie na VS na retenčnú 
účinnosť nádrže v oblasti protipovodňovej ochrany a bezpečnosť VS v povodňových 
situáciách.

Na úlohe budú vykonané nasledujúce úkony:

1. Obstaranie a spracovanie hydrologických podkladov 500,- €
2. Kvantitatívna analýza odtokového režimu v povodí Ondavy nad VN 1500,- €
3. Analýza odtokového režimu prítokov pod VN po profil Kučín 500,- €
4. Rekalibrácia a verifikácia simulátora prevádzky nádrže 500,- €
5. Príprava a spracovanie údajov o doterajšej prevádzke nádrže 500,- €
6. Prehodnotenie reálnych možností nadlepšovania Q nad pod VN 1000,- €
7. Variantná analýza dopadov vybraných Q nad na objemové charakteristiky nádrže

z hľadiska viacročnej vyrovnanosti (3 varianty) 1500,- €
8. Vyhodnotenie vplyvu zmien Q nad na jednotlivé účely VN podľa MP 1500,- €
9. Posúdenie spätnej väzby zmien Q nad na retenčnú účinnosť nádrže,

na protipovodňovú ochranu spádovej oblasti a bezpečnosť VS 1000,- €
10. Terénny prieskum 500,-€
11 .Administratíva úlohy -  konzultácie, výrobný výbor a obstaranie technologických 

podkladov k riešeniu 500,- €
12. Spracovanie dokumentácie riešenia a záverečnej správy v určených formátoch 

podľa zadania 480,- €

Riešiteľ si vyhradzuje právo presunu nákladov medzi jednotlivými položkami, vrátane 
tomu zodpovedajúcich špecifikácií prác, na základe zmien a upresnenia požiadaviek 
zadávateľa, dohodnutých na priebežnom výrobnom výbore. Prípadné zmeny budú 
uvedené v zápisnici výrobného výboru, celková cena riešenia sa meniť nebude.

Celková cena za vykonané práce: 9980,-€ bez DPH

Vypracoval: fenický


