
Zmluva o spolupráci 
uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Zákona č.513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

1.  Poskytovateľ:   Centrum vedecko-technických informácií SR 

 

Sídlo:   Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

Štatutárny zástupca:  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 

IČO:    00151882 

DIČ:    2020798395  

Bankové spojenie:   IBAN: SK05  8180 0000 0070 0006 4743         

    SWIFT(BIC) kód: SPSRSKBA 

(ďalej len “ poskytovateľ ”) 

 

 

2. Objednávateľ:   Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete - SANET  

sekretariát Centrum výpočtovej techniky STU,  

Sídlo:   Vazovova 5, 812 69  Bratislava  

Štatutárny zástupca:  prof. Ing. Pavol Horváth, PhD., predseda predstavenstva  

IČO :    17055270 

DIČ :    2020796899 

Bankové spojenie:   

Č. účtu :   

Združenie je registrované na MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-3899 

(ďalej len „ objednávateľ“ ) 

        

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie činnosti  siete SANET a poskytovanie technických, 

programátorských,  konzultačných a administratívnych služieb  pozostávajúcich z nasledovných 

činností : 

a) Zabezpečenie prevádzky, technickej a systémovej obsluhy zariadení uzlov siete SANET 

ŠVS Bratislava uzol č. 13, ŠVS Banská Bystrica uzol č. 21, ŠVS Liptovský Mikuláš uzol 

č. 26, ŠVS Michalovce uzol č. 32, ŠVS Piešťany uzol č. 91, vrátane prenosových liniek 

a zariadení v nepretržitej prevádzke.  

b) Konzultačné a systémové služby organizáciám – členom Združenia SANET pripojených na 

uzly siete SANET  ŠVS Bratislava uzol č. 13, ŠVS Banská Bystrica uzol č. 21, ŠVS 

Liptovský Mikuláš uzol č. 26, ŠVS Michalovce uzol č. 32, ŠVS Piešťany uzol č. 91. 

Spresnenie týchto služieb sa uskutoční formou osobitnej zmluvy o poskytovaní služieb 

medzi organizáciou mimo rezortu školstva a objednávateľom. 

c) Spolupráca a konzultačné a systémové služby  pripojenia do siete  školským organizáciám – 

členom Združenia SANET pripojených na uzly siete ŠVS Bratislava uzol č. 13, ŠVS 

Banská Bystrica uzol č. 21, ŠVS Liptovský Mikuláš uzol č. 26, ŠVS Michalovce uzol č. 32, 

ŠVS Piešťany uzol č. 91. 

 

2. Prípadné ďalšie služby musia byť špecifikované v písomnom dodatku tejto zmluvy, ktorý bude jej 

neoddeliteľnou súčasťou. 

 

 

 



Čl. III. 

Cena  

 

1. Cena prác v čl. II.  sa určuje dohodou, podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/96 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách: 

a) Cena prác uvedených v čl. II,  bod 1.a) je stanovená podľa bodového hodnotenia 

jednotlivých služieb, ktoré poskytovateľ zabezpečuje pre vzdelávacie a vedecko-

výskumné organizácie rezortu školstva - členov Združenia SANET. Hodnota bodu sa 

upresňuje každoročne v závislosti od výšky dotácie Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pre SANET. Cena týchto prác bude predmetom 

osobitnej zmluvy platnej na bežný kalendárny rok.  

b) Cena prác uvedených v čl. II bod 1.b)  bude stanovená  na základe osobitnej  zmluvy  

medzi organizáciou mimo rezortu školstva a Združením SANET. 

c) Cena prác uvedených v čl. II bod 1.c),  je 50,-€  za mesiac, za každú organizáciu rezortu 

školstva, s výnimkou organizácií priamo riadených MŠVVaŠ SR. 

 

2. V prípade dodatočných služieb dohodnú zmluvné strany cenu prác  dodatkom k tejto zmluve. 

  

Čl. IV. 

Fakturácia 

 

1. Poskytovateľ bude fakturovať dohodnutú cenu v zmysle  čl. III. tejto zmluvy štvrťročne, po úhrade 

všetkých splatných faktúr za služby uvedené v čl. II. bode 1.b) 1.c) tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ uhradí fakturovanú sumu v lehote splatnosti faktúry určenej poskytovateľom. 

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva  nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Obe zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť na základe 

písomnej výpovede. Výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 

mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe obojstrannej dohody zmluvných strán 

formou písomného dodatku. 

4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ ich neupravujú ustanovenia tejto zmluvy sa riadia 

všeobecnými právnymi predpismi a ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho 

zákonníka. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží poskytovateľ 

a 2 vyhotovenia objednávateľ. 

 

 

Bratislava  ......................     Bratislava ...................... 

 

 

Za poskytovateľa :      Za objednávateľa: 

 

 

 

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

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.     prof. Ing. Pavol Horváth, PhD. 

generálny riaditeľ      predseda predstavenstva 




