
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej Jen ,,Obchodný zákonník") medzi: 

Objednáva teľ: 
Sídlo: 

Právna forma: 
Registrácia: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
IBAN: 

číslo Objednávateľa: BA/2022/16 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Martinská 49, 821 05 Bratislava- mestská časť Ružinov, Slovenská re
publika 
štátny podnik 
zapísaný v OR OS Bratislava Iv oddiele Pš, vložka č. 427/B 
36 022 047 
2020066213 
SK20200662 l 3 

Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 
Povodie Dunaja, odštepný závod 
Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

Konaj1úci prostredníctvom: Ing. Ladislav Glinda, riaditeľ Povodie Dunaja, odštepný závod 
Zodpovedný zástupca vo veciach technických: 

a 

Zhotoviteľ: 

Sídlo: 
Registrácia: 
JČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik 
Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
zapísaný v OR OS Bratislava I v oddiele Pš, vložka č. 32/B 
00156752 
2020480)98 
SK2020480198 

Zastúpený: Ing. Vladimír KoHár, generálny riaditeľ štátneho podniku 
Zodpovedný zástupca vo veciach technických: 

(,,Zhotovitel'" v príslušnom gramatickom tvare) 
(ďalej jednotlivo ako „Zmluvná strana" alebo spolu ako „Zmluvné strany" v príslušnom gramatickom 
tvare) 

PREAMBULA 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o dielo ( ďalej len „Zmluva") na základe ponuky 
Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača, ktorá bola v procese verejného obstarávania predložená dňa 5. 
5. 2022 do zákazky s názvom: ,, Geofyzikálne merania rýchlostí prúdenia vody v pozorovacích systé
moch vrtov na vodných stavbách v roku 2022" v zmysle ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len 
,,zákon o verejnom obstarávaní"). 
CPV: 71351200-5 Geologické a geofyzikálne služby 



1. PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom Zmluvy je povinnosť Zhotoviteľa vykonať a dodať Dielo spočívajúce v nasledovných 
činnostiach: 

a) vykonanie geofyzikálnych meraní rýchlosti prúdenia vody v pozorovacom systéme vrtov na: 
VN Koválov - 9 vrtov. Podrobný zoznam vrtov na VN Koválov je uvedený v Prílohe 
č. l , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 
VN Tomky II- 8 vrtov. Podrobný zoznam vrtov na VN Tomky Uje uvedený v Prílohe 
č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 
Vodnom diele Gabčíkovo a to: 

- 49 vrtov, 
- 37 vrtov, 

- 53 vrtov. 
Podrobný zoznam vrtov na Vodnom diele Gabčíkovo je uvedený v Prílohe č. 1, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

b) spracovanie výsledkov geofyzikálnych meraní vo forme správ obsahujúcich posúdenie filtrač
ných rýchlostí vzhľadom k medzným hodnotám, porovnanie s predchádzajúcimi rokmi (trend 
vývoja filtračných rýchlostí, porovnávacie tabuľky, grafy priebehu filtračných rýchlostí, prie
behu teploty vody a mineralizácie vo vrtoch, vrátane vertikálnych rýchlostí, ak budú name
rané), 

c) vypracovanie záverečnej správy overenej odborne spôsobilou osobou na geofyzikálne práce 
v zmysle zákona č . 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskor
ších predpisov (ďalej Jen ,,Dielo"). 

2. Merania pozostávajú z merania úrovne hladín, hÍbok vrtov, teploty a mineralizácie vody, stanove
nie filtračných rýchlostí aplikáciou konduktometrických meraní s použitím zried'ovacej metódy na 
určenie horizontálnej zložky rýchlosti prúdiacej vody vo vrtoch s k.rokom merania 0,5 m tak, aby 
meranie bolo realizované na výškach zodpovedajúcim celým kótam v nadmorských výškach (max. 
po 0,5 m). 

3. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi Dielo v písomnej forme v troch vyhotoveniach a v elektro
nickej forme v jednom vyhotovení (CD text vo formáte pdf. a databáza nameraných hodnôt vo 
fonnáte xls.). Záverečná správa musí byť overená odborne spôsobilou osobou. 

II. ČAS A MIESTO PLNENIA 

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo definované v čl. 1, bod la/ tejto Zmluvy do 2 mesiacov odo 
dňa doručenia výzvy na výkon meraní , najneskôr do 31.08.2022. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať 
Dielo definované v čl. 1. bod 1 b a Ie tejto Zmluvy v lehote do 30.9.2022. Dielo sa považuje za 
vykonané dňom podpísania akceptačného protokolu Objednávateľom. 

2. Miesto vykonávania Diela je VN Koválov, VN Tomky II a Vodné dielo Gabčíkovo. 
3. Miesto dodania Diela je sídlo Objednávateľa - organizačnej zložky, ktorej sa úkon týka. 

III.PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje,·že je oprávnený vykonávať služby, práce a činnosti uvedené v predmete 
Zmluvy a je plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že Dielo 
vykoná úplne, správne, s využitím všetkých dostupných technických poznatkov a vedomostí a s od
bornou starostlivosťou. Všetky podklady pre vykonanie Diela si Zhotoviteľ zabezpečuje sám a na 
vlastné náklady. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že počas celej doby plnenia tejto Zmluvy bude spÍňať podmienku odborne 
spôsobilej osoby na geofyzikálne práce v zmysle zákona č. 569/2007 z. z. o geologických prácach 
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 
a na vlastné náklady. 
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4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi: 
dokumentáciu situovania pozorovacích vrtov, 
povolenie na vstup a jazdu po hrádzi na z.áklade žiadosti Zhotoviteľa, 
všetky relevantné podklady/dáta z posledných meraní z roku 2021, dáta z minulých období 
vo forme min. max. priemer, medznú hodnotu, 
sprfstu nenie ožadovan ' ch vrtov na základe ohlásenia dátumu 'konu meraní kontaktné 
osob : 

S. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi všetky skutočnosti, ktoré 
by mohli mať vplyv na plnenie Zmluvy. 

6. Zhotoviteľ je povinný Dielo vykonať a dodať tak, aby bolo vykonané a dodané v súlade s touto 
Zmluvou a platnými právnymi predpismi na území SR. 

7. Zhotoviteľ je povinný zo strany Objednávateľa, príp. zo strany tretích osôb poverených Objedná
vateľom strpieť výkon kontroly súvisiacej s vykonávaním Diela kedykoľvek počas platnosti a účin
nosti Zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané a dodané Dielo zaplatiť dohodnutú Cenu Diela. 
9. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť pre riadne a 

včasné plnenie predmetu Zmluvy. 

IV. AUTORSKÉ PRÁVA A LICENČNÉ PODMIENKY 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v prípade, ak vykonaním Diela v zmysle tejto Zmluvy bude vytvorené 
autorské dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon ( ďalej len „Autorské dielo") je Zho
toviteľ nositeľom autorských práv k Autorskému dielu alebo jeho časti vykonanému podľa tejto 
Zmluvy a je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi Autorské dielo alebo jeho časť v súlade s pod
mienkami tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá voči tretím osobám za prípadné porušenie autor
ského práva alebo iného práva duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným Autorským dielom 
a plnením podľa tejto Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ poskytuje pre použitie Autorského diela Objednávateľovi výhradnú licenciu, časovo, 

vecne a územne neobmedzenú v rozsahu majetkových práv autora a na všetky známe spôsoby po
užitia Autorského diela v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zároveň súhlasí s tým, aby 
Objednávateľ udelil sublicencie na použitie Autorského diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj 
ďalším osobám, pričom udelenie sublicencie nemusí byť písomné. Cena za licenciu na používanie 
Autorského Diela podľa tejto Zmluvy je zahrnutá v Cene Diela podľa článku V. tejto Zmluvy. 

3. Pokiaľ v rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy Zhotoviteľ použije autorské dielo tretej strany, je 
povinný zabezpečiť súhlas autora diela na použitie autorského diela tretej osobe a na plnenie podľa 
tejto Zmluvy. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať 
na vytvorení Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objed
návateľovi a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných či iných 
obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 

5. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu momentom jeho prevzatia, pričom týmto momen
tom nadobúda Objednávateľ licenciu na použitie Autorského diela v zmysle tohto článku Zmluvy. 

6. Zhotoviteľ nesmie publikovať Dielo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 
Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na možnosť zverejnenia referencie na Dielo. 

V. CENA DIELA 

l. Cena Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán n~ základe Cenovej ponuky Zhotoviteľa zo 
dňa S. S. 2022 (Príloha č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy) vo výške: 

CENA SPOLU BEZ DPH 
DPH(20%) 

CENA CELKOM S DPH 

32 700,00 EUR 
6 540,00 EUR 

39 240,00 EUR 
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(Slovom: tridsat'deväťtisícdvestoštyridsaťtisíc eur, nula centov) 

2. Cena Diela obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace so zhotovením Diela, vrátane zabezpe
čenia podkladov pre vykonanie Diela Zhotoviteľom. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané, dodané a prevzaté 
Dielo Cenu Diela podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, a to na základe preukázateľne doru
čenej faktúry Zhotoviteľa. Fakturácia bude vykonaná podľa skutočne realizovaných meraní. 

4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za Dielo po riadnom protokolárnom odovzdaní Diela v 
súlade s článkom VIl. tejto Zmluvy. 

5. Prílohou faktúry musí byť Objednávateľom podpísaný akceptačný protokol na Dielo vypracovaný 
v súlade s článkom VII. bodom 4. Zml uvy. 

6. Faktúra bude vystavená na organizačnú zložku podniku, ktorej sa právny úkon týka. 
7. Faktúra musí obsahovať: odvolanie sa na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy, obchodné meno 

Objednávateľa a Zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo (za Objednávateľa sídlo organizačnej 
zložky, ktorej sa právny úkon týka), číslo faktúry, deň jej vystavenia, IBAN, označenie banky a 
číslo účtu, fakturovanú sumu, názov Diela, pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

8. Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové a iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky 
údaje a náležitosti v zmysle tejto Zmluvy a platných právnych predpisov, najmä podľa§ 74 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v mení neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať 
uvedené údaje a doklady, alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je Objed
návateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová 
spJatnosť začína plynúť od doručenia novej faktúry. 

9. Objednávateľ v súvis · 'ciou neodmietne prijať elektronickú faktúru zaslanú na e-mai-
lovú adresu: hotovenú Zhotoviteľom v súlade so Smernicou Európskeho 
parlamentu a y 2014/55/EU zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstará-
vaní (Ú. v. EÚ L 133,06.05.2014), pokiaľ táto bude spÍňať ostatné náležitosti v zmysle tohto článku 
Zmluvy. Zmluvné strany sú pri fakturácii povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. 
z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých 
zákonov a po vytvorení centráJneho ekonomického systému bude fal'tllrácia prebiehať prostredníc
tvom tohto systému, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva. 

IO. Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Za deň 
doručenia faktúry sa považuje deň vyznačený na pečiatke podateľne organizačnej zložky Objedná
vateľa, ktorej sa právny úkon týka, alebo deň doručenia poštou na adresu organizačnej zložky pod
niku, ktorej sa právny úkon týka. 

VI. ZMLUVNÉ POKUTY 

l. Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo v dohodnutom čase alebo riadne, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela bez 
DPH za každý čo i len začatý deň porušovania tejto zmluvnej povinnosti. Objednávateľ je opráv
nený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatniť. 

2. Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu 
podľa článku vn. bodu 5. Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmJuvnú po
kutu vo výške 0,05 % z ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušovania tejto zmluvnej 
povinnosti. Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej po
kuty uplatniť. 

3. Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry Objednávateľom, môže si Zhotoviteľ uplatniť nárok na úrok 
z omeškania v zmysle § 369a Obchodného zákonníka \!O výške aktuálnej sadzby zákonných úro
kov. 

VII. SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA ALEBO JEHO ČASTI 

1 . Záväzok Zhotoviteľa sa považuje za splnený odovzdaním Diela Zhotoviteľom a prevzatím Diela 
Objednávateľom, t.j. dňom podpísania akceptačného protokolu. 
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2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 2 ( dva) pracovné dni vopred, 
pripravenosť na odovzdanie Diela. 

3. O odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený písomný protokol o odovzdaní a prevzatí - odo
vzdávací a preberací protokol ( ďalej aj „Preberací protokol"). 

4. Objednávateľ v termíne do 5 (piatich) pracovných dní potvrdí akceptáciu Diela v prípade, že ne
budú zistené žiadne zjavné vady a nedorobky formou podpisu akceptačného protokolu, ktorý je 
prílohou k faktúre v zmysle článku V. Zmluvy. 

5. V prípade, ak v lehote podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy Objednávateľ zistí, že Dielo vykazuje 
zjavné vady alebo nedorobky, oznámi opr4vnená osoba za Objednávateľa tieto skutočnosti písom
nou formou Zhotoviteľovi, pričom v takomto oznámení budú popísané zjavné vady alebo nedo
robky. Zástupcovia Zmluvných strán následne spoločne stanovia primeranú lehotu na ich odstrá
nenie. Za zjavnú vadu alebo nedorobok sa v tomto prípade považuje nesúlad zhotoveného a doda
ného Diela s touto Zmluvou, ktoré môže Objednávateľ v čase akceptácie zistiť. 

6. Objednávateľ písomne potvrdí prevzatie opravenej verzie Diela preberacím protokolom. Zároveň 
písomne potvrdí dostatočnosť odstránenia zjavných vád a nedorobkov do 5 (piatich) pracovných 
dní od doručenia opravenej verzie Diela formou podpisu akceptačného protokolu. V opačnom prí
pade Zmluvné strany zopakujú postup pu<lľa bodu 4. tohto článku Zmluvy, až kým Dielo nebude 
vykazovať zjavné vady a nedorobky. 

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok dohodnutých touto Zmlu
vou. 

2. Prípadné uplatnenie skrytých vád Diela (reklamáciu) je Objednávateľ oprávnený vykonať kedy
koľvek počas lehoty na uplatnenie vád Diela, avšak bezodkladne po zistení vady a túto reklamáciu 
v písomnej forme doručiť Zhotoviteľovi. Objednávateľ v písomnom uplatnení vád Diela je povinný 
vady Diela dostatočne špecifikovať. 

3. Lehota na uplatnenie skrytých vád diela je 24 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia Diela 
v súlade s článkom VII. tejto Zmluvy. 

4. Zhotoviteľ je povinný riadne uplatnenú vadu Diela odstrániť v lehote do 30 (tridsať) kalendárnych 
dní od jej uplatnenia; ak sa Zmluvné strany nedohodnú na inej lehote odstránenia vád Diela. 

5. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním riadne uplatnenej vady na vlastné náklady bezod
kladne, najneskôr do 1 O ( desať) kalendárnych dní od jej uplatnenia. V prípade, ak Zhotoviteľ ne
začne s odstraňovaním vady v dohodnutom termíne, a ani sa strany nedohodnú inak, alebo Zhoto
viteľ neodstráni vady v lehote podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený 
zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objed
návateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prí
padne upozornil Objednávateľa a ten na použití podkladov trval. 

7. V prípade, že Zhotoviteľ nevykoná Dielo v požadovanej kvalite, Objednávateľ má právo uplatniť 
nároky z vád v súlade s § 560 až § 565 Obchodného zákonníka. 

IX. UKONČENIE ZMLUVY 

1 . Túto Zmluvu je možné ukončiť: 
a. písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode, 
b. písomnou výpoveďou Objednávateľa z tejto Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Výpo

vedná lehota je 15 (pätnásť) kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po 
dni doručenia výpovede Zhotoviteľovi, 

c. odstúpením Objednávateľa z nasledovných dôvodov: 
1. v prípade podstatného porušovania alebo opakovaného porušovania dohodnu

tých zmluvných podmienok Zhotoviteľom, za ktoré sa považuje najmä neplne
nie podľa Zmluvy riadne a/alebo včas, 

11. Zhotoviteľ postúpi práva a povinnosti zo Zmluvy bez súhlasu Objednávateľa 
na iný subjekt, 
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iii. došlo k porušeniu zákonnej povinnosti Zhotoviteľom, vyplývajúcej pre Zhoto
viteľa z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy. 

2. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné s uvedením dôvodu odstúpenia od Zmluvy a doručené 
druhej Zmluvnej strane. Pri odstúpení Zmluva zaniká dňom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej 
strane. V prípade odstúpenia od Zmluvy sú Zmluvné strany povinné vysporiadať si svoje záväzky 
za už vykonané práce do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo dňa ukončenia Zmluvy. V prípade, 
že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po tom, ako Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy začal s výkonom 
činností, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie časti poskytnutých služieb, ktoré 
Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy vykonal do dňa jej zániku. 

X.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa§ 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka nevyhnutné jej zverejnenie. Akje zmluva zverejnená viacerými účastníkmi zmluvy, roz
hodujúce je prvé zverejnenie zmluvy. 

3. Zmluvné strany zároveň súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode ioformácií), v 
znení neskorších predpisov. 

4. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k Zmluve musia byť vyhotovené písomne, vzájomne odsúhlasené 
a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch Zmluvných strán. 

5. Ak sa ustanovenie Zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť, 
neúčinnosť alebo nevykonateľnosť nemá za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľ
nosť iného ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že takéto ustanovenia, do
jednania či podmienky nahradia inými ustanoveniami v zmysle Zmluvy, ktoré budú platné, účinné 
a vymáhateľné a s čo najpodobnejším účinkom. 

6. Ostatné právne vzťahy výslovne Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob
chodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy budú riešiť rokovaním o mož
nej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vzniknuté medzi nimi na základe Zmluvy 
sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

8. Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy 
zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verej
ných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné 
a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie. 

9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden zjeho predstaviteľov, zástupcov, zamest
nancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa Zmluvy 
pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo ne
priamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek 
iné oceniteľné hodnoty alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spo
ločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú 
nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek 
druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby 
v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funk
cie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto 
Zmluvy. 

1 O. Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podo
zrenie na porušenie povinností podľa tohto článku Zmluvy, týkajúce sa protikorupčného správania, 
alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 9. tohto 
článku Zmluvy ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 
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11. Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodov 
8., 9. a IO. tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (Protikorupčná 
d oložka). 

12. Zmluvné strany sú povinné zachovať v tajnosti všetky dôverné infonnácie, ktoré im boli poskyt
nuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so Zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia 
Zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom ich plnenia s výnimkou nasledujúcich prípadov: 

a) ak j e poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej Zmluvnej strany právnymi pred
pismi (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov); 

b) akje infonnácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti 
dotknutou Zmluvnou stranou; 

c) akje informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej Zmluvnej strany (vrátane práv
nych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesio
nálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknutej Zmluvnej strane zaviazali po
vinnosťou mlčanlivosti; 

d) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého 
je dotknutá Zmluvná strana účastníkom; 

e) akje informácia poskytnutá so súhlasom druhej Zmluvnej strany. 
13. Písomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 

Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzda
nia, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň 
odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na 
pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, 
a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

14. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých nedostatkoch a vadách tech
nického a právneho charakteru, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinnosti vyplývajúce z tej to 
Zmluvy. 

15. Zmluva je vyhotovená v štyroch ( 4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotovi
teľ prevezme dva (2) rovnopisy Zmluvy a Objednávateľ prevezme dva (2) rovnopisy Zmluvy. 

16. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítal i, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju podpisali. 

17. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej Prílohy: 
Príloha č. 1 - Podrobný zoznam vrtov VN Koválov, VN Tomky 1J a Vodné dielo Gabčíkovo (foto
kópia) 
Príloha č. 2 - Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 5. 5. 2 022 (fotokópia) 

v Bratislave dňa .
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 
štátn . 

Ing. Ladislav Glinda 
riaditeľ Povodie Dunaja, odštepný závod 

Ing. Vladimír KoUár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 
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Vodné dielo Gabčíkovo 

f! ,... ~ • t f j/ !o\r. f t1 ii ''ť ' 1!'1 

Názov Km Min Max Priemer Por. č. 

~polu 4 9 v,10, 

1,04E-05 5,15E-05 3.48E-05 1 

5.SOE-05 1,56E-04 1,44E-04 2 
6,84E-06 1,28E-04 9,84E·05 3 
1,53E-05 8,17E-05 6,07E-05 4 
4,23E-06 1,20E-05 8.53E-06 5 
9,05E-05 8,36E-04 5,lOE-04 6 
1,03E·05 5,41E-05 3,23E-05 7 
1,90E-06 3,83E-05 1,73E-05 8 
3.73E-04 3,73E-04 3,73E-04 9 

3,19E-06 1,65E-05 1,09E-05 10 
1,34E-06 4 ,14E-05 2,20E-05 11 

2,76E-06 1,13E-04 9,63E-05 12 
3,15E-06 1,07E-04 3,80E·05 13 

5,18E-06 1,28E-04 8.62E-05 14 
4,90E-06 1.85E-05 1,34E-05 15 
1,49E-06 7.44E-05 3,04E-05 16 
4,37E-06 1,20E-04 9,66E-05 17 
1,0BE-05 1,52E-04 8.45E-05 18 
3,15E-05 1,02E-04 7 ,06E-05 19 
4,91E-06 8,lOE-05 5.26E-05 20 
1.54E-06 4,HE-05 1.85E-05 21 
4,84E-06 9,56E-05 2,BOE-05 22 
2,09E-05 1,38E-04 1.lOE-04 23 
4,01E-06 1,07E-04 7,84E-05 24 
1,86E·06 1,0SE-04 6,29E-05 25 
5,22E-06 1.00E-04 5,93E-05 26 
5.24E-05 1,23E-04 9,66E-05 27 
4,llE-05 2,lOE-04 1,82E-04 28 

1,37E-06 1,00E-04 7,56E-05 29 
4,82E-06 1,05E-04 8,75E-05 30 
3,40E-06 1,22E-04 9,17E-05 31 
1,0BE-05 2,20E-04 1,84E-04 32 
4,85E-05 1,48E-04 1,18E-04 33 
l ,55E-05 1,30E-04 8.46E-05 34 

2,94E-05 3,90E-04 2.50E-04 35 

6.43E-06 1,92E-04 1,46E-04 36 

1.67E-05 1,53E04 1,25E-04 37 

1.00E-05 1,27E-04 9.0lE-05 38 

3,09E-05 1.20E-04 8,17E-05 39 

1.79E-05 1.40E-04 8,88E-05 40 
1, 1.11E-06 3,15E-05 1.14E-05 41 



1,51E·04 6.97E-04 4,29E·04 42 
1,21E-04 2,30E-04 1,98E-04 43 
4,21E-04 6,76E-04 5,42E-04 44 
2.58E-04 5,67E-04 4,68E-04 45 
4.47E-05 1.53E-04 8 ,25E-05 46 
2.42E-05 9,63E-05 6,07E-05 47 
7,13E-05 1,SOE-04 1.42E-04 48 
3,38E-OS l,lOE-04 6,69E-05 49 

sriolu 37 vnov 

2,26E-06 l,40E-05 S,91E-06 1 
2,40E-06 3,21E-05 1,27E-05 2 
1,SOE-05 5,45E-OS 4,33E-OS 3 
1,82E-06 2,76E-OS 9,SSE-06 4 
2,24E-06 7,63E-05 2,63E-05 5 

3,26E-06 2,20E-06 6 

l,82E-05 7,81E-04 4,37E·04 7 
7,46E·04 l,14E-03 9,16E-04 8 
l,36E-06 6,16E-05 2,13E-05 9 
3,21E·06 l,38E·04 5,00E·OS 10 
l,26E-06 4,46E·06 3,02E-06 11 

1 
5.45E-05 7,13E-05 6,29E-05 2 
3,70E-06 1 ,01E-04 5,12E-05 3 
1,30E-06 2,73E-05 1,45E-05 4 
8.41E-05 3,54E·04 3,0SE-04 5 
1,40E-06 1,24E-05 8,15E-06 6 
6,55E-06 6,59E·05 4,31E-05 7 
1,95E-06 3,02E-05 1,02E-05 8 
3.27E-06 1.21E-05 7,75E-06 9 
7,46E-06 8.0lE-05 4,94E-05 10 
4.47E-06 4,41E-05 2.48E-05 11 
3,46E-06 2,0?E-05 9,92E-06 12 
6,50E-06 1, 76E-04 7,47E-05 13 
9.43E-06 2,20E-05 1.20E-05 14 
1, 75E-06 3,09E-05 1.BOE-05 15 
8.22E-06 2,13E-05 1.47E-05 16 
1,0SE-06 9,26E-06 5,89E-06 17 
5.96E-05 2,14E-03 1.72E-03 18 
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2 ,31E·05 2,32E-04 1,58E-04 20 
2 .50E-06 9 .22E·05 6,78E-05 21 
1.06E-06 4.92E-05 8,56E-06 22 
1.33E-06 7,24E-05 5,81E-05 23 
1.32E-05 1,11E-04 8,94E-05 24 
1,38E-05 3,15E-05 2.25E-05 25 
5,19E-06 2,91E-05 1,48E-05 26 

spolu !:>3 vrtov 

4,09E-05 1, 70E-04 7,65[ ·05 1 
l,lBE-05 1,02E-04 7,21[-05 2 
l,82E-05 8,llE-05 6,85E-05 3 
5,llE-06 2,SSE-05 l,90E-05 4 
1,02E-05 2,93E-OS 2,21E-05 s 
2,43E-06 1,70E-05 l,OSE-05 6 
1,lOE-06 8,33E-05 S,91E-05 7 
4,70E-06 1,56E-04 6,14E-05 8 
3,BSE-06 3,84E-OS 2,96E·OS 9 

2,92E·OS 8,14E-05 4,57E-05 10 
5,69E-06 1,22E-04 5,03E-05 11 
1,31E-05 5,56E-05 3,66E-05 12 
3,13[-06 1,46[·04 4,53f·OS 13 
1,66E-06 3,62E-05 7,87E-06 14 
l,06E-05 1,37E-04 6,17E·OS 15 
l,53E-05 l,27E-04 7,19E-05 16 
1,02E-05 4,79E·OS 3,39E·OS 17 
l,SBE-06 7,48E·OS 2,34E-05 18 
2,21E·06 2,47E·05 6,87E-06 19 
3,59E-06 3,88[-05 l ,79E-05 20 
l,87E-06 2,76E-05 2,0SE-05 21 
2,79E-06 1,29E-05 6,83E·06 22 

1,00E-04 4,53E-05 23 

4,67E-06 9,03E-06 7,13E· 06 l 
1,26E-05 5,82E ·OS 4,63E·OS 2 
1,71E·OS 5,54E·04 3,41E·04 3 
l,64E-04 4,03E·04 3,3lf-04 4 
1,lOE-04 2,23E-04 1,6SE-04 s 
4,25E-05 6, lSE-05 S,19E-OS 6 
3,89E-06 4,74E-OS 2,13E-05 7 
1,lOE-06 3,54E·OS l ,26E·OS 8 
l ,21E-06 3,47E-05 1,47E-OS 9 
1, 72E-05 2,59E -04 1,83E-04 10 
1,89E-04 8,46E -04 6,59E·04 11 



3, lBE ·OS 6,09f·04 4,6SE 04 12 
3,32f. -06 7,59E-OS l ,76E-05 13 
2, l?E-06 l,35E·04 9,02E·OS 14 
2, 13E·06 7,44E·OS 5,SH-05 15 
1,71E-06 2,SOE-04 1,30E-04 16 
2,S7E -06 2,S8E·04 6,64f·05 17 
1.76[-06 3,92E-04 l ,99E -04 18 
7,l7E·06 1,29[·04 8,20E-OS 19 
1,54E·06 1,16E-04 8,04E·05 20 
l ,56E·05 1, lSE-04 7,79f·OS 21 
2,31E·06 2.14E·04 8.1 SE-OS 22 
l ,37f ·05 1,57E-04 4, 78E-05 23 
1,89E·06 l ,22E-04 6,79E-05 24 
3,64E-06 1,51E·04 6,60E·OS 25 
8,36E -06 1,03[·04 S,S6E-05 26 
9,27E·OS 3,98E·04 2,83E-04 27 
1,97E-06 1,24E·04 3,71E·OS 28 
6,79E-OS 1,27E-04 l,02E·04 29 
5,6SE-06 1,45E·04 1,10E·04 30 



VN Tomky II Filtračná rých losť vf.10E-6 

č. vrt umiestnenie výška min max 

mn.m. 

1 PVP-1 koruna 174,00 26,40 32,70 

2 PVP-2 podhrádzie 168,52 4,27 5,01 

3 PVP-3 koruna 173, 71 11,80 22,00 

4 PVP-4 podhrádzie 168,62 

s PVH-1 koruna 173,65 28,30 32,90 

6 PVH-2 koruna 173,83 
7 PVZ-L koruna 173,77 

8 PVZ-P koruna 173,93 6,23 6,36 



VN Koválov Filtračná rýchlosť vf.10E-6 

č . vrt umiestnenie výška min max 

mn.m. 

1 PV-1 koruna 194,39 2,01 2,70 

2 PV-2 koruna 194,44 1,01 1,59 

3 PV-3 svah 192,23 

4 PV-4 svah 190,3 1 1,06 1,13 

s PV-5 podhrádzie 189,18 1,02 1,45 

6 PV-6 koruna 194,23 

7 PV-7 koruna 194,74 2,65 2,65 

8 PV-8 svah 192,1 8 

9 PV-9 podhrádzie 190,08 



VO Kunov 
č . vrt profil výška min max priemer 

mn.m. m . s 
1 

1 PT·O o.s 229,98 1,55E -06 1,24E·04 6,27E-OS 

2 PT·25 0,49 223,84 2,58E-OS 8,30E-OS S,09E-OS 

3 PT-26 0,51 226,41 S,lOE-05 S, lOE-05 S,lOE-05 

4 PT·27 0,55 230,55 

5 PT-28 o.ss 230,21 3,03E-OS l,44E-04 7,00E-05 

6 PT-29 o.ss 229,74 

7 PTH-1 0,45 229,49 8,75E-06 4,69E-05 3,14E-05 

8 PTH-4 0,25 229,5 1,16E·06 8,79E·OS 3,67E-OS 

9 PTP-1 0,55 229,47 2,0BE-06 2,91 E-06 2,38E-06 

10 PTP-2 0,45 221,35 l ,52E-OS 4,9SE-05 2,44E-05 

11 PTP-4 0,25 229,5 l ,04E-06 1,56E-06 1,31E-06 

12 PTP·S 0,25 220,34 l,61E-06 7,79E-06 4,91E-06 

13 PTP-7 0,09 229,49 8,29E-06 2,38E-05 l,45E-05 

14 PTP-8 0,09 220,12 l,63E-06 l,66E·OS 9,24E-06 

15 S-VIII a 0,2 220,29 2,35E-05 7,87E-04 4,86E-04 

16 S-XIV 0,31 221,06 S,81E·06 l,73E·04 l,14E-04 

17 S-XV 0,33 221,29 l ,84E-04 6. 6,2SE-04 3,79E-04 

18 s -xva 0,34 221,14 l,20E-04 8 8,59E-04 S,95E-04 

19 S-XVI 0,35 221,27 l,84E-04 3,42E·04 2,63E-04 

20 s -xv1a 0,36 221,23 1,97E-04 7,44E-04 3,99E-04 

21 S-XVII 0,37 221,3 1,79E-04 4,57E-04 2,68E-04 

22 S-XVtlla 0.4 221,5 l,37E-05 6,91E-04 4,49E-04 

23 S-XX 0,43 221,35 3,38E-04 S,84E-04 4,49E·04 

24 S-XX ta 0,46 221.48 

25 PN-1 o 230,57 3,21E-05 4,47E·04 3,13E-04 

26 PN-2 o 229,93 1,67E-05 8, 8,18E-OS 4,81E-OS 

27 PN-3 o 225,15 9,SOE-06 1 l ,49E-04 6,48E-05 

28 PN-4 o 224,11 4,SOE-06 2,70E-04 l,41E-04 



Uchá dus~: 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÄTNY PODNIK 

P.O.BOX 46, K1r1oveské 2, 842 0-4 Bratislava 

Cenová ponuke: 

Geofyzlkjlne merania rýchlostí prúdenia vody v pozorovacích systémoch vrtov na vodných stevb4ch v 
roku2022 

Položka cena apolu v EUR bez DPH 

Cene celkom n z6kazku 

VOOOHOSPODARsl<A VÝSTAVBA. šrATNY PODNIK Je ~tom Df>H. 

D6tum: 5.5.2-022 

lne. Vladimír Koll6r 

gener61ny rtadltef itAtneho podniku 

32700,00C 

Vyprecoval: 

cene a-polu v EUR s DPH 

39240,00C 



ROZPIS ÔNNOSTI (POLO!KYJ POZNÁMKA 

IIOOOHOSl'OOARSlA vfsTAIIIA. $T4THY l'OONllt 
KllrlowsU 2. , .O.BOX 4:,, 842 04 Bnl.ltlllVI, 
ICO: 00 U6 ni. ie 0,H:20204801!1 . : .. . . . . : UJI 

WWW.Wb.Sk 

CJ> VVPIIACOYAI.: 

C1' KOMTROLOVAl 

IN2. PMCE lfCH.PMCt IN!.PkÁCE TEOLPRAcE JtDN, CEN.A JEDN. CENA 
PRED. ROK PRED.ROIC (hod) ihodj IP !EUR) lP (EVRI 

500 450 42.00 2S.OO 

500 4SO 

. _ ______ ___ ltwtots. m,12022 

DÁTUM 
PLNENIA 

30.9. 2022 

30.9. 2022 

32700,00( 

o,ooc 
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