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 č. zmluvy Objednávateľa:  

č. zmluvy Zhotoviteľa:  9904/006/15 

 

RÁMCOVÁ ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI 

uzavretá v zmysle § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva”) 

uzavretá medzi: 

Obchodné meno: Centrum pre vedu a výskum, s.r.o. 

Sídlo: 93532 Kalná nad Hronom, Mochovce 6 

IČO: 36856738 

DIČ: 2022534074 

IČ DPH: SK2022534074 

v mene spoločnosti 

koná: 

 

Ing. Andrej Hanzel, konateľ 

Zapísaný v: Obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, 

 vložka č. 28209/N 

(ďalej len „Objednávateľ”) 

A 

Obchodné meno: VUJE, a.s. 

Sídlo: Okružná 5, 918 64 Trnava 

IČO: 31450474 

DIČ: 2020392539 

IČ DPH: SK2020392539 

Registrácia pre DPH: platiteľ DPH v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 

neskorších predpisov 

v mene spoločnosti 
koná: 

 
Ing. Matej Korec, MSc., PhD., člen predstavenstva 

 Ing. Rudolf Hronkovič, člen predstavenstva 

Zapísaný v: Obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel: Sa,  

vložka č. 164/T 

(ďalej len „Zhotoviteľ”) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu tiež „Zmluvné strany” alebo osobitne „Zmluvná strana”) 
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Preambula: 

 Spoločné výskumné pracovisko VUJE a.s. a STU v Bratislave pre zvyšovanie bezpečnosti 

jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti" (ďalej v texte len „Výskumné pracovisko“), sa 

zaoberá výskumom a diagnostikou vlastností vybraných zariadení pri pôsobení seizmickej udalosti, 

alebo dlhodobých vibrácií. Výskumné pracovisko bolo vytvorené v rámci riešenia projektu s názvom 

„Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti“, číslo projektu v ITMS: 

26220220171 V predchádzajúcom období bolo pracovisko vybavené modernou diagnostickou a 

testovacou technikou. Počas predchádzajúcej výskumnej a vývojovej činnosti získalo množstvo 

poznatkov, ktoré umožňujú záujemcom z radov výrobných priemyselných podnikov riešiť v spolupráci 

s výskumným pracoviskom úlohy základného a aplikovaného výskumu, vyvíjať nové technologické 

postupy, rozvíjať nové metodiky deštruktívneho a nedeštruktívneho hodnotenia vlastností zariadení a 

konštrukcií.  

 Hlavným zameraním spoločnosti Centrum pre vedu a výskum, s.r.o. je podpora vedecko-

výskumných aktivít v jadrovom sektore, udržiavanie a vyvíjanie jadrových schopnosti, podpora 

dokončenia výstavby MO34, zlepšovanie prevádzkovej bezpečnosti a predlžovanie životnosti jadrových 

elektrární a zefektívnenie prevádzkových parametrov na klasických elektrárňach. 

Hlavným zámerom zriadenia spoločnosti Centrum pre vedu a výskum, s.r.o. je centralizovať 

všetky projekty Slovenských elektrární, a.s. (SE), ktoré svojím zameraním spadajú pod oblasť vedy a 

výskumu, s cieľom ich komplexného, systematického riešenia. 

1 PREDMET ZMLUVY 

 Účel zmluvy 1.1

Účelom tejto Zmluvy je stanoviť podmienky obchodného vzťahu medzi Zmluvnými 

stranami, ktoré sa budú aplikovať na vykonanie diela uvedeného v bode 1.2 Zmluvy 
Zhotoviteľom pre Objednávateľa.  

 Špecifikácia predmetu plnenia 1.2

Predmetom tejto Zmluvy sú aktivity  zamerané na hodnotenie seizmickej odolnosti  

komponentov a zariadení jadrových elektrární, a ich správania sa pri seizmickej 

udalosti a výskum, vývoj a overovanie nových metodík deštruktívneho a 

nedeštruktívneho hodnotenia seizmickej odolnosti zariadení a komponentov s využitím 

najnovších poznatkov vedy a výskumu v príslušnej oblasti.  

Riešenie uvedených aktivít bude realizované s využitím materiálnych a personálnych 

kapacít Výskumného pracoviska. 

V zmysle podmienok tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa 

a Objednávateľ sa zaväzuje od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie 

nasledovného diela:  

 výskumné činnosti v oblasti skúšok materiálov a zariadení v podmienkach 1.2.1

zvýšených vibrácií  a simulovaných podmienkach seizmickej udalosti   

 výskumné činnosti v oblasti projektovania a návrhu modifikácie zariadení za účelom 1.2.2

zvýšenia ich seizmickej odolnosti 

 poradenstvo a podpora v oblasti seizmickej odolnosti zariadení, modelovanie, 1.2.3

simulácia a seizmické výpočty overovania výpočtov pomocou laboratórnych 

experimentov 

 overovania výpočtov pomocou laboratórnych experimentov 1.2.4
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 (ďalej len „predmet Zmluvy“ alebo „predmet plnenia“)  

Každé jednotlivé plnenie bude vykonané na základe písomnej požiadavky 

s detailnou špecifikáciou predmetu Zmluvy.  Každé jednotlivé plnenie sa považuje za 

samostatné dielo (ďalej len „Dielo“). 

 Spôsob vykonania Diela  1.3

 každé jednotlivé Dielo bude špecifikované v písomnej požiadavke vystavenej 1.3.1

Objednávateľom 

 detailná špecifikácia Diela bude vzájomne odsúhlasená Objednávateľom 1.3.2

a Zhotoviteľom 

 písomná požiadavka musí obsahovať: 1.3.3

a) presnú špecifikáciu konkrétneho predmetu plnenia vychádzajúc z oblastí 

v bode 1.2.1 – 1.2.4 Zmluvy  

b) požadovaný vzájomne odsúhlasený termín na vykonanie Diela a termín 
ukončenia Diela  

c) uplatňovanú hodinovú zúčtovaciu sadzbu (ďalej len „HZS)  

d) miesto vykonania Diela 

e) miesto odovzdania a prevzatia Diela 

Písomná požiadavka musí byť podpísaná zodpovednou osobou Objednávateľa 

v zmysle bodu 1.3.4 nižšie.  

 

 Písomnú požiadavku odsúhlasuje: 1.3.4

 Za Objednávateľa 

 Ing. Andrej Hanzel, konateľ 

 Tel+421 02 5866 3495, e-mail: andrej.hanzel@cvv.sk  

 alebo v jeho neprítomnosti: 

 Ing. Jozef Kopernický 

 Tel.: +421 02 5866 3168, e-mail: jozef.kopernicky@cvv.sk  

 

 Za Zhotoviteľa 

 Ing. Miloš Rapant, riaditeľ divízie 0400 

 Tel. 421 33 599 1164, email: milos.rapant@vuje.sk,  

 alebo v jeho neprítomnosti:  

 RNDr. Katarína Klučárová 

 Tel.: 421 33 599 1279. Email: katarina.klucarova@vuje.sk, 

 

 Ktorákoľvek zmluvná strana môže v dostatočnom časovom predstihu písomne 1.3.5

doporučenou poštovou zásielkou oznámiť druhej zmluvnej strane zmeny v osobách 

a údajoch podľa tohto článku.  

 Zhotoviteľ je povinný potvrdiť Objednávateľovi akceptáciu písomnej požiadavky bez 1.3.6

zbytočného odkladu po jej doručení. Potvrdenie za objednávateľa vykoná osoba 
podľa predchádzajúceho bodu 1.3.4. Písomná požiadavka a potvrdenie písomnej 

požiadavky budú druhej Zmluvnej strane doručené osobne  alebo e-mailom. Pre 
odstránenie pochybností Zhotoviteľ je oprávnený odmietnuť písomnú požiadavku 

ktorej podmienky a termíny s ním neboli predbežne prerokované a schválené 

s príslušnou Oprávnenou osobou Zhotoviteľa.   

 Spoluúčasť Objednávateľa na riešení výskumných úloh 1.3.7

mailto:milos.rapant@vuje.sk
mailto:vladimir.slezak@vuje.sk
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Aktivity zo strany objednávateľa budú zahŕňať: 

a) definovanie výskumných potrieb v oblasti hodnotenia seizmickej 

odolnosti zariadení pre aplikácie v energetike  

b) skúšanie nových zariadení v podmienkach blízkych reálnej praxi 

c) experimentálne overovanie nových metodík  na hodnotenie odolnosti 

zariadení a zvyškovej životnosti konštrukčných dielov  

d) implementáciu výsledkov spolupráce v oblasti výskumu, ako aj 

navrhnutých metodík hodnotenia vlastností a zvyškovej životnosti do 

aplikácií v energetických zariadeniach 

 Podmienky spolupráce 1.4

 Úlohy bude definovať Objednávateľ na spoločných stretnutiach, ktoré sa budú 1.4.1

organizovať podľa potreby, najmenej však raz za rok, alebo po ukončení 

čiastkových prác. Na týchto stretnutiach sa budú prezentovať výsledky riešenia 
jednotlivých úloh a definovať výskumné potreby na ďalšie obdobie. Prezentácia 

výsledkov bude vo vhodne zvolenej adekvátnej forme, na ktorej sa partneri vopred 

dohodnú. 

 Stretnutia ohľadom výskumnej spolupráce v rámci tejto Zmluvy sa budú obvykle 1.4.2

konať podľa vzájomnej dohody na pracovisku Zhotoviteľa. Dátum konania stanoví 
zástupca Zhotoviteľa  po spoločnej dohode všetkých strán. Zo stretnutí sa vypracuje 

protokol, ktorý bude po schválení záväzný pre ďalšiu výskumnú prácu. 

 Najmenej raz za polrok si partneri poskytnú informácie týkajúce sa spoločného 1.4.3

výskumu prostredníctvom e-mailovej korešpondencie, príp. telefonicky. 

 Po uplynutí kalendárneho roka vypracuje Zhotoviteľ pre Objednávateľa do 30 dní 1.4.4

súhrnnú písomnú správu, v ktorej zhrnie výsledky výskumu dosiahnuté výskumným 

pracoviskom v oblasti predmetu tejto Zmluvy za celý predchádzajúci kalendárny 
rok. 

 Obaja partneri zabezpečia potrebné vnútorné opatrenia pre úspešné riešenie 1.4.5

vzájomne odsúhlasených výskumných úloh. V prípade, že by sa vyskytli skutočnosti, 
ktoré by takémuto riešeniu bránili, partneri sa zaväzujú informovať o nich 

bezodkladne druhého partnera a vzájomne dohodnúť alternatívne riešenie. 

  

2 CENA  

2.1  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za Dielo cenu, ktorá bude určená spôsobom 
uvedeným v nasledujúcich bodoch tohto článku zmluvy (ďalej len „cena za Dielo“).  

2.2   Cena za Dielo 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za každé jednotlivé Dielo bude určená podľa 

Kalkulácie vypracovanej Zhotoviteľom. 

Kalkulácia musí byť vypracovaná v nasledovnej štruktúre: 

a) cena za práce; 

b) cena za materiál potrebný na vykonanie Diela, pričom: 

ad a) cena za práce bude určená na základe príslušnej ceny za jednu odpracovanú 

hodinu (ďalej len „hodinová sadzba“),  

ad b) cena za materiál a súčiastky bude určená na základe kalkulovaných nákladov 

na ich zaobstaranie. 

Kalkulácia musí tvoriť prílohu písomnej požiadavky. 

2.3   Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo bude uhradená na základe faktúry 

vystavenej Zhotoviteľom, po vykonaní a prevzatí Diela Objednávateľom. V prípade 
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časovo náročnejších projektov je možné vzájomne si dohodnúť čiastkové fakturácie za 
čiastkové plnenie predmetu Diela. Podkladom pre vystavenie faktúry za Dielo je 

Preberací protokol, vyhotovený v zmysle bodu 3.3.3 zmluvy, potvrdený Oprávnenou 

osobou Objednávateľa a Zhotoviteľa. 

3 LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA 

3.1  Lehota dodania a prevzatia Diela 

Dohodnuté termíny vykonania jednotlivých Diel budú určené v písomných 

požiadavkách Objednávateľa v zmysle bodu 1.3.3. 

V prípade, že Zhotoviteľ je v omeškaní so zhotovením Diela, má Objednávateľ právo 

uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v zmysle bodu 8.1.1 zmluvy. 

3.2  Oznámenie o omeškaní s vykonaním Diela  

V prípade, ak hrozí, že Zhotoviteľ nevykoná Dielo do termínu v písomnej požiadavke, 

Zhotoviteľ bude o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa bez 

zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, a je povinný vykonať 
všetky opatrenia pre urýchlenie vykonávania Diela. Toto oznámenie bude obsahovať 

dôvody omeškania a predpokladaný termín vykonania Diela. Splnením povinnosti 
Zhotoviteľa uvedenej v tomto bode nie sú dotknuté ostatné nároky Objednávateľa 

vyplývajúce z porušenia záväzku Zhotoviteľa vykonať Dielo včas, predovšetkým na 
zmluvnú pokutu a náhradu škody.  

Pokiaľ Zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu, alebo sa opatrenia 

Zhotoviteľa preukážu ako nedostatočne účinné, má Objednávateľ právo uskutočniť 
opatrenia pre urýchlenie vykonávania Diela sám, pričom odôvodnené náklady v 

súvislosti s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si 
tieto náklady na základe osobitnej faktúry doručenej Zhotoviteľovi. 

3.3 Prevzatie Diela  

3.3.1  Dielo bude odovzdané Zhotoviteľom a prevzaté Objednávateľom po jeho vykonaní. 

Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela minimálne 5 

pracovných dní pred dohodnutým termínom vykonania Diela.  

3.3.2  Miestom odovzdania a prevzatia Diela je miesto uvedené v príslušnej písomnej 

požiadavke. 

3.3.3  O prevzatí Diela sa spíše Preberací protokol , ktorý podpíšu obe Zmluvné strany a 

ktorý bude obsahovať:  

- popis Diela, 

- zoznam odovzdávaných dokumentov, 

- čitateľné mená, priezviská a podpisy Oprávnených osôb obidvoch Zmluvných 

strán,  

- pečiatku,  

- dátum prevzatia Diela Objednávateľom,  

- miesto prevzatia Diela. 

 

4 MIESTO VYKONANIA, ODOVZDANIA A PREVZATIA DIELA 
 Miesto vykonania Diela 4.1

VUJE, a.s., Okružná 5,918 64  Trnava 
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Priestory Výskumného pracoviska na adrese: Zavarská cesta č. 11, 917 01 Trnava.  

Iné vzájomne odsúhlasené miesto vykonania Diela je uvedené v príslušnej písomnej 

požiadavke.  

 Miesto odovzdania a prevzatia Diela 4.2

 Miesto odovzdania a prevzatia Diela je uvedené v konkrétnej písomnej požiadavke. 4.2.1

5 PLATOBNÉ PODMIENKY 

 Faktúra 5.1

 Platba bude uskutočnená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. 5.1.1

 Fakturácia musí byť vykonaná v súlade s platnými právnymi predpismi. Faktúra 5.1.2

musí obsahovať dohodnuté náležitosti a náležitosti vyžadované v zmysle platných 

právnych predpisov.  

 Okrem údajov určených v zmysle platných právnych predpisov musí každá faktúra 5.1.3

obsahovať:  

 číslo zmluvy Objednávateľa, 

 SAP číslo uvedené Objednávateľom na Preberacom protokole, alebo 
uvedené v príslušnej písomnej požiadavke, 

 deň odoslania faktúry, 

 lehotu splatnosti faktúry v zmysle bodu 5.2 zmluvy, 

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, 

 podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa. 

 Platby budú uskutočnené v plnej výške, v eurách, na číslo účtu uvedené na faktúre, 5.1.4

a to najneskôr v deň splatnosti faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
náležitosti vyžadované v zmysle platných právnych predpisov, alebo ak údaje vo 

faktúre nie sú uvedené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, 
Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia. V takom 

prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Objednávateľ je povinný uviesť 

dôvod vrátenia faktúry. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť znova až dňom 
doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 Zhotoviteľ vystaví faktúru po potvrdení Preberacieho protokolu Oprávnenou osobou 5.1.5

Objednávateľa a v zmysle platných právnych predpisov. 

 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude kópia Preberacieho protokolu, potvrdzujúca 5.1.6

vykonanie Diela v zmysle príslušnej Objednávky,  

 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi faktúru najneskôr do piatich (5) dní 5.1.7

od jej vystavenia. 

Zhotoviteľ je povinný zasielať faktúry pre Objednávateľa na adresu:  

Centrum pre vedu a výskum, s.r.o. 

935 32 Kalná nad Hronom, Mochovce 6 

alebo na inú adresu, ktorú písomne určí Objednávateľ.   

V prípade zaslania faktúry Zhotoviteľom na inú adresu nezačína plynúť lehota splatnosti, 

kým nebude príslušná faktúra doručená na adresu uvedenú alebo určenú podľa tohto bodu 
vyššie. 

 Splatnosť faktúry 5.2

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 

Dňom doručenia faktúry je deň vyznačený prezentačnou pečiatkou Objednávateľa na 



 

Strana 7 z 10 

adrese podľa bodu 5.1.7 zmluvy. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom 
nasledujúcim po doručení faktúry Objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty splatnosti 

faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší 

nasledujúci pracovný deň.  

Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ si môže uplatniť 

voči Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške [0,02 %] z dlžnej čiastky za každý 
deň omeškania, maximálne však do celkovej výšky [10 %] z ceny Diela.  

6 PRÁVO K VÝSLEDKOM ZÍSKANÝM V RÁMCI VÝSKUMNÉHO RIEŠENIA NA 
ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY 

 Riešenie výskumných úloh v rámci tejto Zmluvy si môže vyžiadať:  6.1

a) Know-how a ďalšie poznatky, ktoré partneri získali pred uzatvorením 

tejto Dohody (ďalej len "existujúce poznatky")  

b) nové poznatky, ktoré bude potrebné vytvoriť pri riešení úloh v rámci 

tejto Dohody (ďalej len "nové poznatky")   

c) nové poznatky, ktoré vzniknú počas trvania tejto Dohody na základe 

riešenia úloh mimo rámec definovaný článkom 6.1. a) a b) (ďalej len 
"vedľajšie poznatky") partnerov 

 Partneri súhlasia, že existujúce a vedľajšie poznatky sú vlastníctvom partnera, ktorý 6.2
ich vytvoril. Prístup k takýmto poznatkom môže byť poskytnutý druhému partnerovi 

na základe jeho písomnej požiadavky bez spoplatnenia avšak len pre potreby riešenia 

úloh vyplývajúcich z tejto Dohody. Tento prístup nemôže byť ďalej poskytnutý, 
sublicencovaný, alebo prevedený tretej strane žiadnym spôsobom.  

Nové poznatky budú výlučne vo vlastníctve Objednávateľa ako strany organizujúcej, 
zabezpečujúcej, financujúcej a riadiacej výskum. V prípade, že VUJE pri riešení úloh 

vyplývajúcich z tejto Dohody, vytvorí vynález alebo iný predmet práv duševného 

vlastníctva, ktorý patrí k novým poznatkom, bude o ňom neodkladne informovať 
Objednávateľa, ktoré poskytne súčinnosť na registráciu a/alebo ochranu.  Do 

rozhodnutia o spôsobe nakladania s takýmito poznatkami sú obe strany povinné 
udržiavať všetky informácie, týkajúce sa týchto poznatkov v tajnosti, neposkytovať ich 

tretím stranám ani ich nijakým spôsobom nezverejňovať. 

 

 

7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré malo Dielo v čase jeho odovzdania 

Objednávateľovi, bez ohľadu na to, kedy ich Objednávateľ zistil, alebo Zhotoviteľovi 

oznámil, alebo kedy vykonal prehliadku Diela, pri ktorej mohli byť vady zistené, pokiaľ 
ich Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámil najneskôr do uplynutia záručnej doby. Dielo 

má vady, najmä ak Dielo nebolo vykonané a dodané Objednávateľovi za podmienok 
uvedených v tejto zmluve a príslušnej Požiadavke a v súlade s podmienkami a 

špecifikáciami uvedenými v ich prílohách. 
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 Záruka na Dielo 7.1

Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a 

v rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách a v 
príslušnej Požiadavke. Záručná doba je 2 roky. 

 Vady Diela, nároky z vád Diela 7.2

 Ak má dodané Dielo vady, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady písomne formou 7.2.1

reklamácie.  

 Objednávateľ má právo písomne požadovať od Zhotoviteľa, aby bez zbytočného 7.2.2

odkladu, najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie Zhotoviteľovi v lehote 

uvedenej Objednávateľom v reklamácii, ktorá začne plynúť od doručenia reklamácie 
Zhotoviteľovi, na svoje náklady odstránil vady Diela.  

8 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY A  ZMLUVNÉ POKUTY 

 Zmluvné pokuty 8.1

 V prípade, že Zhotoviteľ je v omeškaní so zhotovením Diela v lehote podľa 8.1.1

príslušnej Požiadavky, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ 
je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z  ceny za Dielo za každý i 

začatý deň omeškania.  

 V prípade, že Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu, 8.1.2

alebo v riadne začatom odstraňovaní vád nepokračuje, môže si Objednávateľ 

uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny za Dielo za každú 
jednotlivú vadu a každý i začatý deň omeškania s jej odstránením. 

 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vadu Diela 8.1.3

v lehote podľa bodu 7.2.2 Zmluvy, alebo v termíne uvedenom v Preberacom 

protokole, môže si Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,5 % z ceny za Dielo za každú vadu a za každý i začatý deň omeškania až 
do jej odstránenia. 

 Akékoľvek zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej 8.1.4

faktúry vystavenej Objednávateľom. 

 Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si Objednávateľ môže uplatniť 8.1.5
voči Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej čiastky za 

každý i začatý deň omeškania. Úroky z omeškania budú Zhotoviteľovi vyúčtované 

penalizačnou faktúrou a sú splatné v lehote štrnástich dní (14) odo dňa vystavenia 
penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi. 

 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti vykonať Dielo alebo 8.1.6

odovzdať doklady v zmysle Zmluvy. 

 Strany sa dohodli, že celková suma zmluvných pokút uplatnených voči Zhotoviteľovi 8.1.7

podľa tejto zmluvy nesmie presiahnuť 10 % Ceny. Zaplatenie alebo ustanovenie 
zmluvnej pokuty vylučuje nárok na náhradu škody z rovnakého dôvodu. 

 

9 OSTATNÉ USTANOVENIA 

  Dôverné informácie 9.1

Zmluvné strany sa zaväzujú všetky informácie vrátane technických dokumentov, 

prezentácií, výkresov, materiálov, prototypov, obchodných a finančných údajov a 
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pod., ktoré im boli priamo, alebo nepriamou formou poskytnuté druhou zmluvnou 
stranou (ďalej len dôverné informácie): 

• udržiavať v tajnosti pred tretími stranami  

• použiť výhradne na účely plnenia tejto zmluvy  

• poskytovať interne svojim zamestnancom len v miere nevyhnutne potrebnej na 

plnenie tejto zmluvy  

• zodpovedajúco chrániť pred neoprávneným použitím mimo účely tejto zmluvy 

alebo treťou stranou.  

 Za tretiu stranu sa nepovažujú dcérske spoločnosti Zhotoviteľa a SE a ich 9.1.1

zamestnanci  

 Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie ktoré: 9.1.2

• boli prijímateľovi informácií preukázateľne známe pred ich poskytnutím druhou 

zmluvnou stranou 

• boli verejne dostupné pred ich poskytnutím prijímateľovi 

• stali sa verejne známymi bez porušenia tejto zmluvy 

• boli prijímateľovi dôverných informácií poskytnuté aj treťou stranou, s ktorou 

poskytovateľ dôverných informácií nemá uzatvorenú dohodu o utajovaní 

• poskytovateľ dôverných informácií dopredu písomne vyčlení z rozsahu 

utajovania  

• prijímateľ musí poskytnúť tretej strane zo zákonných dôvodov (v takom 

prípade poskytne prijímateľ dôverné informácie v najmenšom možnom 
potrebnom rozsahu na splnenie zákonnej informačnej povinnosti a bezodkladne 

o tomto úkone informuje druhú zmluvnú stranu) 

 Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať opatrenia aby všetci ich zamestnanci, ktorí sa 9.1.3

budú podieľať na plnení tejto zmluvy, a ktorým preto budú musieť byť dôverné 
informácie, alebo ich časť poskytnuté, zachovávali ich dôvernosť prinajmenšom v 

rozsahu danom touto zmluvou  

 V prípade, že pre potreby plnenia tejto zmluvy bude potrebné oznámiť dôverné 9.1.4

informácie alebo ich časť subdodávateľovi, musí takýto subdodávateľ najskôr 

uzatvoriť dohodu u ich utajovaní prinajmenšom v rozsahu danom touto zmluvou  

 V prípade závažného nedodržania podmienok utajovania uvedených v tomto článku 9.1.5

zodpovedá zmluvná strana, ktorá tieto podmienky porušila, druhej zmluvnej strane 

za všetky vzniknuté škody a zaväzuje sa ich v plnej miere nahradiť. Za závažné 
porušenie podmienok utajovania sa považuje najmä: 

• poskytnutie dôverných informácií tretej strane 

• akékoľvek využitie dôverných informácií na iné vlastné účely mimo rámec tejto 

Zmluvy  

 Zmeny a doplnenia Zmluvy 9.2

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe 

dohody obidvoch Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov 
k Zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 

 Prejav vôle  9.3

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred je podpisom prečítali, že bola 

uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumiteľne a nie v tiesni,  
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ani za nápadne nevýhodných podmienok, že jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu 
bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú.   

 

 

 Platnosť a účinnosť 9.4

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2020 a nadobúda platnosť 

a zároveň aj účinnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami. Je vypracovaná v štyroch 

rovnopisoch. Dva sú pre Objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.  

 

 

 

V Trnave, dňa ______                                            V Bratislave, dňa ______ 

V mene a za Zhotoviteľa:  V mene a za Objednávateľa: 

VUJE, a.s. 

 

 

 

 

Ing. Rudolf Hronkovič 

člen predstavenstva  

 

 

 

 Centrum pre vedu a výskum, s.r.o. 

Ing. Matej Korec, MSC., PhD. 

člen predstavenstva 

 Ing. Andrej Hanzel 

konateľ 
  

 

 


