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Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:  Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Sídlo:   Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 

Zastúpený:   PhDr. Radoslav Ragač, PhD.,  

   dočasne poverený generálny riaditeľ  

IČO:  31755194 

DIČ:  2021491560 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:  SK65 8180 0000 0070 0006 8998 

Právna forma:  Štátna rozpočtová organizácia Ministerstva kultúry SR 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

Vykonávateľ:  PRODIS+, spol. s r. o. 

Sídlo:  Tvarožkova 17, 811 03  Bratislava 

Zastúpený:  Ing. Vladimír Kohút, konateľ 

IČO:  50020595 

DIČ:  2120158975 

IČ pre DPH:  SK2120158975 

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Bratislava    

IBAN: SK66 1100 0029 4401 2075 

Zapísaný v Obchodnom registri:  Oddiel: Sro, Vložka číslo: 107108/B 

(ďalej len „Vykonávateľ“) 

 

uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí odbornej pomoci za týchto podmienok 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je odplatné poskytnutie odbornej pomoci v oblasti technického posúdenia 

statiky objektov formou vypracovania vyjadrenia, stanoviska, resp. posudku pre účely vytvorenia 

podkladov v prevádzkovom a investičnom procese na vybrané objekty vo vlastníctve Slovenskej 

republiky, v správe Pamiatkového úradu SR, resp. na objekty uvedené v ústrednom zozname 

pamiatkového fondu SR ako podklad pre vypracovanie rozhodnutí, resp. záväzných stanovísk pre 

správne konanie 

2. Vykonávateľ vykoná vopred dohodnuté činnosti na základe obsahovej a časovej požiadavky

 Objednávateľa.  

3. Vykonávateľ vyhotoví z uvedenej činnosti posudok alebo technickú správu a predloží ju

 v dohodnutom čase Objednávateľovi. 

4. Objednávateľ vytvorí vhodné podmienky pre výkon činnosti Vykonávateľa ako je zabezpečenie

 účasti zodpovedných pracovníkov a zabezpečenie vstupu do vybraných objektov. 
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Čl. III. 

Doba plnenia 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na poskytovanie odbornej pomoci na dobu určitú a to na obdobie                     

od 01.05.2021 do 30.04.2022. 

Čl. IV. 

Cena 

Na uvedené obdobie zmluvy v trvaní jedného roka predpokladá Objednávateľ vypracovanie 

a predloženie 12 ks statických posudkov Vykonávateľom. Cena je stanovená dohodou a to v celkovej 

výške maximálne 240,00 € (slovom: dvestoštyridsať eur) vrátane DPH za každý jednotlivý posudok 

alebo technickú správu. 

Čl. V. 

Platobné podmienky 

1. Vykonávateľ predloží Objednávateľovi rozpis prác, ktoré vykonal v požadovanom rozsahu na 

 vypracovanie posudku alebo technickej správy. K týmto dokumentom priloží faktúru za vykonané 

 práce. Vykonávateľ vo faktúre uvedie čiastkové výkony a ich cenu, ako aj celkovú fakturovanú sumu  

 vrátane DPH. 

2. Objednávateľ uhradí na účet Vykonávateľa fakturovanú sumu za výkony uvedené v Čl. II. tejto 

 zmluvy, na základe faktúry vystavenej Vykonávateľom a to najneskôr do 20. dňa od jej doručenia. 

 

Čl. VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť vykonávateľovi potrebné podklady súvisiace s predmetom

 objednávky v zmysle zmluvy. 

2. Vykonávateľ sa zaväzuje vyhotoviť odborné stanoviská, posudky, technické správy v stanovenej 

lehote určenej objednávateľom. 

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Akékoľvek zmeny obsahu tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnou formou po vzájomnej 

 dohode obidvoch zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s celým obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju 

 vlastnoručne podpisujú. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

 nasledujúcim dňom po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno 

 vyhotovenie. 

 

 

V Bratislave dňa   V Bratislave dňa 

 

Za objednávateľa: Za vykonávateľa: 

 

 

 

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

PhDr. Radoslav Ragač, PhD. Ing. Vladimír Kohút 

dočasne poverený generálny riaditeľ konateľ 


