
Úrad Slovenskej akadémie vied 

Zmluva o poskytovaní služieb 
uzavretá podl'a § 269 ods. 2 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

medzi 

Objednávateľ: 
Slovenská akadémia vied (ďalej len "SAV") 
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
V zastúpení: Ing. Ján Malík, CSc., vedúci Úradu SA V 
IČO: 00037869 
Bankové "~""''",n 

(ďalej len "objednávatel"') 

Poskytovateľ: 
Mgr. Iveta Hermaoovská 
Mestská 8, 831 03 Bratislava 
IČO: 41393783 
Bankové 

(ďalej len "poskytova tel'") 

(spolu ďalej len "zmluvné strany") 

a 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby v rámci Dunajskej stratégie. 
Poskytované služby budú pozostávať najmä z týchto aktivít: 

technické a organizačné zabezpečenie stretnutí koordinátorov prioritných oblasti 
7 - Vedomostná spoločnosť ... 
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zápisy z pracovných stretnutí koordinátorov v Sj a Aj jazyku 
preklad odborných správ zo Sj do Aj pre Európsku komisiu 
technicko-organizačné a odborné zabezpečenie prijatí a vyslaní koordinátorov 
Dunajskej stratégie 
vzájomná koordinácia činností a komunikácia s členmi Riadiacich výborov z Úradu vlády 

SR, MŠ a MF SR a národnými kontaktnými bodmi 
(ďalej len " predmet zmluvy") 

Článok II. 
Cena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytnuté služby podľa predmetu tejto zmluvy vo 
výške 280,- eur aj s DPH za mesiac. 

2. Cena bude vyplatená na základe faktúry poskytovateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že 
faktúra bude mať splatnosť 15 dní po doručení faktúry. 

3. Poskytovateľ ako prílohu k faktúre predloží rozpis o vykonaných úkonoch, ktorý overí 
a odsúhlasí podpredseda SA V pre III. odd. vied- koordinátor Dunajskej stratégie za vedu. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ bude vykonávať dohodnuté služby podľa tejto zmluvy osobne. 

2. Poskytovateľ je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou a vykonávať všetky úkony potrebné pri plnení predmetu tejto zmluvy v súlade s 
platnou legislatívou. Poskytovateľ pri plnení predmetu zmluvy je povinný postupovať odborne, 
konzultovať s objednávateľom (podpredsedom SA V pre III. odd. vied - koordinátorom 
Dunajskej stratégie za vedu) rozsah poskytovaných služieb a vytknuté nedostatky je povinn)' bez 
zbytočného odkladu odstrániť. 

3. Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi (podpredsedovi SA V pre III. odd. vied 
- koordinátorovi Dunajskej stratégie za vedu) všetky okolnosti. ktoré pri zariaďovaní záležitostí 
zistil, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa. 

4. Poskytovateľ je povinný odovzdať objednávateľovi (podpredsedovi SAV pre III. odd. vied 
- koordinátorovi Dunajskej stratégie za vedu) bez zbytočného odkladu veci, ktoré pri 
zariaďovaní záležitostí za objednávateľa prevzal. 
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5. Poskytovateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu objednávateľovi zrušenie 
živnostenského oprávnenia na poskytovanie týchto služieb počas platnosti a účinnosti tejto 
zmluvy. 

Článok IV. 

l. Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytnúť tretej strane žiadne informácie týkajúce sa 
objednávateľa a jeho činnosti, ktoré by mohli byť na ujmu objednávateľovi ani po ukončení 
trvania tejto zmluvy. 

Článok V. 
Doba trvania zmluvy 

l. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 1.8.20 ll do 31.12.20 ll. 

2. Poskytovateľ aj objednávateľ môžu od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ 
alebo poskytovateľ nedodržia podmienky tejto zmluvy. Oprávnená osoba je povinná najskôr 
písomne vyzvať druhú stranu na odstránenie nedostatkov a poskytnúť jej 7 dňovú dodatočnú 
lehotu. V prípade, ak v priebehu poskytnutej 7 dňovej lehoty povinná osoba vytknuté nedostatky 
neodstráni, je oprávnená od zmluvy odstúpit'. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom 
doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu môže písomne vypovedať, ktorákoľvek zo 
zmluvných strán. 

4. Výpovedná lehota je mesiac, ktorá začína plynúť od l. dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

l. Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po 
vzájomnej dohode zmluvných strán, ktoré svojimi podpismi prejavia svoj súhlas s ich obsahom. 

2. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana po l 
vyhotovení. 
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3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu 
porozumeli, sú si vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

V Bratislave. dňa 26.7.20 ll 

objednávateľ poskytovateľ 
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