
Evid. č. zmluvy: ZŠ/^' j  /2022

Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov

Článok 1 
Zmluvné strany

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
Kopčianska 14 
85101 Bratislava 5

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sa, vložka číslo 2652/B

Dr. h. c. Ing. Peter Fodrek, PhD. 
predseda predstavenstva

Ing. Jana Rychtáriková 
členka predstavenstva

Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných a technických: Ing. Eva Gubóová

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 35 805 609
DIČ:
IČ DPH:

1.2 Objednávateľ:

Zapísaný:

Zastúpený: / v <5 • U Í6 £ r& 7  j  / ° 6 0 .  ( H M  O /  Č t-O t~ Y

E-mailový kontakt pre zasielanie faktúr: S e r tL C C ľ+ L J A  T CcO ^

Bankové spojenie:
■ IBAN:

IČO: 0OS9<P W '1 
DIČ:
IČ DPH:
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l . l  Poskytovateľ:

Zapísaný:

Zastúpený:
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Článok 2 
Predmet zmluvy a doba plnenia 

Dohodnutá cena
2.1 Predmet plnenia:

Vykonávanie skúšobnej a kontrolnej činnosti, poskytovanie odbornej technickej pomoci 
v zmysle článku 3 tejto zmluvy.

2.2 Doba plnenia: 01/2022 - 12/2023

2.3 Dohodnutá cena:
V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany 
dohodli, že cena činností, ktoré predstavujú predmet zmluvy je špecifikovaná v cenníku. 
Cenník ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.4 V zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
k cene poskytovateľ bude účtovať DPH podľa právnych predpisov platných a účinných v čase 
poskytnutia služby.

Článok 3 
Rozsah plnenia a povinnosti poskytovateľa

3.1 Poskytovateľ sa prostredníctvom Skúšobnej organizácie č. 10 zaväzuje objednávateľovi 
zabezpečiť účasť skúšajúceho na skúškach zváračov, prípadne poskytovať odbornú technickú 
pomoc pre zabezpečenie plynulej činnosti jeho zváračskej školy.

3.2 V rámci plnenia svojich povinností bude poskytovateľ plniť tieto špecifické úlohy:
a) zabezpečí účasť skúšajúceho na skúškach zváračov,
b) poskytne smernice a vzory tlačív, vzťahujúce sa ku skúške,
c) poskytne potrebné poučenia pre technické a organizačné zabezpečenie skúšok,
d) poskytne ďalšie súvisiace činnosti.

3.3 Poskytovateľ vykonáva služby za úhradu v zmysle bodu 2.3.

Článok 4 ' 
Povinnosti a oprávnenia objednávateľa

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy náležíte spolupôsobiť.

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje včas vyšpecifikovať požiadavky na žiadanú odbornú technickú 
pomoc.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje vykonať také opatrenia u svojich zamestnancov, aby bolo zabezpečené 
zachovávanie dôvernosti a oznámenie akéhokoľvek konfliktu záujmov, ktoré súvisia 
s realizáciou výkonu skúšok povereným zástupcom poskytovateľa. Uvedené opatrenia sa týkajú 
aj výsledkov skúšok.

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje papierové obaly z doručených zásielok od poskytovateľa likvidovať 
separovaným zberom v súlade so znením zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
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Článok 5 
Fakturácia a platenie

5.1 Poskytnuté služby v zmysle bodu 3.2 vyúčtuje poskytovateľ faktúrou spravidla k poslednému 
dňu kalendárneho mesiaca. Faktúra môže byť po dohode s odberateľom doručovaná 
elektronicky, ak odberateľ na tento účel uvedie e-mailovú adresu v časti 1.2 tejto zmluvy.

5.2 Objednávateľ uhradí faktúru prevodným príkazom na bankový účet poskytovateľa v termíne 
splatnosti vystavenej faktúry.

5.3 V prípade neplnenia finančných záväzkov objednávateľa si poskytovateľ vyhradzuje právo 
odstúpiť od tejto zmluvy.

Článok 6 
Záverečné ustanovenia

6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01. januára 2022 do 31. decembra 2023. Zmeny 
a doplnenia ustanovení tejto zmluvy sú možné iba na základe písomných dodatkov k tejto 
zmluve, podpísaných štatutárnym orgánom príslušnej strany; bod 6.5 tohto článku sa použije 
primerane.

6.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží 
jedno vyhotovenie a poskytovateľ jedno vyhotovenie.

6.3 Pri plnení tejto zmluvy vo vzťahu medzi stranami platia príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka a Občianskeho zákonníka.

6.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť v zmysle bodu 6.1 tejto zmluvy.

6.5 Cenník výkonov tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1.
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Príloha

V Bratislave, dňa 03. 01. 2022 

Poskytovateľ:

Dr. h. c. Ing. Peter Fodrek, PhD. 
predseda predstavenstva

Objednávateľ:

Infj. R óbert čanljŕf®, PhD* 
riadite? sícoty

Ing. Jana Rychtáriková 
členka predstavenstva


