Z M L U V A

o poskytnutí odbornej činnosti

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
zastúpený: Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD., predseda
IČO: 308 448 78

DIČ:2020815665

bank. spojenie : Štátna pokladnica

číslo účtu: 7000060603/8180

Poskytovateľ:

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity
ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina
zastúpený: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc, riaditeľ
IČO: 00397563
DIČ:2020677824
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 70003755349/8180
kontaktná osoba: Ing. Marián Vyparina, PhD.

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi
odbornú činnosť, spočívajúcu v zabezpečení účasti odborne spôsobilých osôb ako
pribratých osôb (ďalej len „pribraté osoby") na kontrolnej činnosti objednávateľa
a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu.
2. Plnením záväzku poskytovateľa podľa tejto zmluvy sa rozumie poskytnutie odbornej
činnosti prostredníctvom pribratých osôb pri výkone kontroly vykonávanej
objednávateľom podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 533 zo dňa
6.7.2011 s názvom „Kontrola financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja
Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
a z prostriedkov Hlavného mesta SR Bratislava". Záväzok poskytovateľa sa vzťahuje
na kontrolu, ktorá bude vykonávaná v kontrolovanom subjekte Generálny investor
Bratislavy.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť odbornú činnosť najmä v odbore stavebníctva
a prípadne aj v ďalších odboroch v nasledovnom rozsahu:
optimalizácia projekčných podkladov a navrhnutých technických riešení,
kontrola súladu projektovej dokumentácie a výkazu výmer,
posúdenie správnosti a primeranosti stanovenia cien stavebných prác uvedených
v položkovitom rozpočte rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu
v Bratislave vzhľadom na oprávnené náklady a primeraný zisk zhotoviteľa
rekonštrukcie stavby a na ceny odporúčaných cenníkov stavebných prác,
posúdenie vykonaných stavebných prác na rekonštrukcii stavby v porovnaní
s realizačným projektom a s fakturovanými prácami a dodávkami,

posúdenie skutočného čerpania (vecné aj finančné) ocenených výkazov výmer
vzhľadom na odôvodnenosť možného prečerpania resp. nedočerpania niektorých
technických položiek.
Uvedený rozsah môže byť zo strany objednávateľa spresnený v priebehu výkonu
kontroly v závislosti od zistených skutočností.
Článok II.
Cena a platobné podmienky
1. Cena predmetu zmluvy je dohodnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 30,00 € bez DPH (slovom euro
tridsať a 00/100) za 1 hodinu poskytovania odbornej činnosti. Cena vrátane DPH činí
36,00 € (slovom euro tridsaťšesť a 00/100).
2. Objednávateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi aj náklady nevyhnutne
a preukázateľne vynaložené na plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy. Výška týchto
nákladov musí byť vzájomne odsúhlasená.
3. Poskytovatel'je oprávnený vyfakturovať dohodnutú cenu spolu s nákladmi podľa bodu
2 tohto článku vždy do 10 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom sa odborná činnosť
poskytovala. Prílohou faktúry bude rozpis rozsahu a hodín poskytnutej odbornej
činnosti spolu s objednávateľom odsúhlasenou výškou súvisiacich nákladov.
Poskytovatel' predloží faktúru spolu s prílohou v štyroch vyhotoveniach.
4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry vždy do 14 dní odo dňa ich obdržania.
5. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a jej súčasťou musí byť príloha
podľa bodu 3 tohto článku. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ktorá nebude
obsahovať predpísané náležitosti na prepracovanie alebo doplnenie poskytovateľovi.
Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo
doplnenej faktúry objednávateľovi.
Článok III.
Termíny plnenia zmluvy
Termíny plnenia zmluvy sú nasledovné:
-začatie 22.8.2011
- ukončenie 16.11.2011.

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovatel' zabezpečí, aby pribraté osoby, ktoré budú členmi kontrolnej skupiny na
základe poverenia predsedu NKÚ SR boli povinné:
riadiť sa programom kontroly,
dodržiavať kontrolný postup,
- riadiť sa pokynmi vedúceho kontrolnej skupiny,

dodržiavať primerane práva a povinnosti podľa § 15 ods. 1 a § 17 zákona č.
39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov a zachovávať mlčanlivosť podľa § 16 ods. 2, 3 a 4,
čiastkové výsledky odbornej činnosti za určitú oblasť predkladať postupne vo
forme písomného dokumentu vedúcemu kontrolnej skupiny tak, aby mohli byť
zapracované do výsledného dokumentu z kontroly,
viesť dennú evidenciu počtu hodín poskytovania odbornej činnosti, ktorá bude
potvrdená vedúcim kontrolnej skupiny.
2. Poskytovateľ zabezpečí, aby odborná činnosť pribratých osôb bola poskytovaná riadne
a včas a s odbornou starostlivosťou.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi pre jednotlivé odborné
činnosti mená maximálne piatich pribratých osôb do troch dní odo dňa uzatvorenia
zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať pribratým osobám nevyhnutnú súčinnosť
potrebnú pre riadne vykonávanie odbornej činnosti.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené
predovšetkým dohodou medzi zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nadobudne dnom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy
na webovom sídle objednávateľa.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží dve vyhotovenia.
4. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými
zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali jej obsah je im jasný
a zrozumiteľný a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.
V Bratislave dňa
Objednávateľ:

Dr. h.c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
Predseda
Najvyšší kontrolný úrad SR

Poskytovateľ:

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

riaditeľ
Ústav súdneho inžinierstva
Žilinskej univerzity v Žiline

