Z M L U V A č. 3/2011/VÚEPP
2/2011/VÚGK
o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
I. ZMLUVNÉ STRANY
1. Zhotoviteľ:
Názov a sídlo:

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK)
Chlumeckého 4
826 62 Bratislava
IČO: 166251
Bank. spojenie: Štátna pokladnica 7000061016/8180

V zastúpení:
Zodp. riešiteľ:

Mgr. Michal Labus, riaditeľ
Ing. Ľuboš Karásek, tel: 02 20 81 61 89

2. Objednávateľ:
Názov a sídlo:

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva v Bratislave (VÚEPP)
Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
IČO: 167274
Bank. spojenie: Štátna pokladnica 7000239881/8180
V zastúpení:
doc. Ing. Štefan Buday, PhD., riaditeľ
Kontakt. osoba: Ing. Vladimír Rybár, tel.: 02 58 24 33 11
II. PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zmluvy je zhromaždenie a spracovanie údajov o skutočných kúpnych cenách
poľnohospodárskej pôdy zistených z údajov katastra nehnuteľností vo vybraných okresoch:
Dunajská Streda, Topoľčany, Rimavská Sobota, Liptovský Mikuláš, Michalovce,
Svidník, Trnava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice-okolie, Prešov podľa kúpnych
zmlúv ohlásených na vklad v roku 2010 k projektu výskumu a vývoja “Rozvoj trhu s pôdou
a trhu nájmu v podmienkach EÚ“.

2. Rozsah a špecifikácia údajov, ktoré budú spracované podľa jednotlivých Správ katastra:
Kúpne zmluvy týkajúce sa prevodov poľnohospodárskej pôdy, ohlásených v roku 2010 na
vklad podľa katastrálnych území vo vybraných okresoch v členení:
• kód okresu,
• kód katastrálneho územia,
• názov katastrálneho územia,
• číslo parcely,
• číslo zmluvy,
• výmera parcely v m2,
• cena pozemku,
• druh pozemku,
• kód spôsobu využívania pozemku,
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• kód umiestnenia pozemku,
• dátum prevodu pozemku,
• údaje o registri (C,E).
Údaje budú dodané v súbore programu MS Excel podľa vzoru – Prílohy č.1 tejto zmluvy.

3. Údaje budú predložené a odovzdané v elektronickej forme a vo forme písomnej správy.
III. TERMÍN PLNENIA
Termín odovzdania predmetu zmluvy je do 3 mesiacov od podpísania zmluvy.
Prevzatie potvrdí objednávateľ písomne v odovzdávacom protokole.
IV . CENA
1.
2.

Cena za predmet plnenia je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov vo výške 10 000,- € (slovom: desaťtisíc eur) vrátane DPH.
Platba bude vykonaná na základe faktúry, ktorú vyhotoví zhotoviteľ ihneď po potvrdení
prevzatia predmetu zmluvy.
V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento záväzkový vzťah sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy,
prednostne formou zmieru priamym rokovaním, resp. rokovaním prostredníctvom
svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, ktorákoľvek zo
zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú v potrebnom rozsahu poskytovať súčinnosť,
urobia všetky potrebné úkony a budú postupovať tak, aby neboli porušené alebo
ohrozené práva druhého účastníka tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle
ustanovenia § 2 ods.2 z. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „Infozákon“) a táto zmluva je tzv. povinne
zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a Infozákona.
5. V prípade naplnenia podmienok vzťahujúcich sa na povinnosť zverejnenia zmlúv
v zmysle uznesenia vlády SR č.491 z 15.7. 2010 a príslušných Príkazných listov
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zmluvné strany súhlasia s tým,
aby zmluva, prípadne jej zmeny a dodatky boli zverejnené v rozsahu tak, ako boli
uzavreté a v zmluve sa nenachádzajú ustanovenia, ktorých obsah by sa mal považovať
za obchodné tajomstvo, know-how, alebo údaje podliehajúce ochrane podľa autorského
práva.
6. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane
príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
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8. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle
ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka (tzv. povinné zverejnenie zmluvy).
9. Miesto a spôsob zverejnenia zmluvy sa bude spravovať ustanoveniami zákona č.
546/2010 Z. z. a pokynmi zriaďovateľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR.
10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní obdrží
Objednávateľ dve vyhotovenia a Poskytovateľ obdrží po dve vyhotovenia.
11. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať iba písomnými vzájomne odsúhlasenými
dodatkami podpísanými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
12. Účastníci svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy a
prehlasujú, že túto zmluvu riadne prečítali a že táto zmluva nebola uzavieraná v tiesni
ani za inak nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

za VÚEPP:

za VÚGK:

doc. Ing. Štefan Buday, PhD.

Mgr. Michal Labus
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