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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 

č. 5/2019 

na vykonanie georadarového prieskumu v lokalite národnej kultúrnej pamiatky Koscelisko – 

obec Radoľa, okr. Kysucké Nové Mesto uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka  

č. 513/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov a ust. § 22, a nasled. zákona č. 49/2002 Z.z.  

o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

Článok I 

Zmluvné strany 

1. Poskytovateľ:  

Obchodné meno: GeoTour, občianske združenie so sídlom v SR 

Sídlo: Sládkovičova 1, 969 01 Banská Štiavnica 

Zastúpená/ Štatutárny orgán: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. 

IČO: 50827201 

Bankové spojenie:          SK02833000000002301207784 

OZ  - registrácia MV SR, r.č. VVS/1-900/90-51029 

Organizácia nie je plátcom DPH 

Kontaktná osoba:            Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. 

tel:                                   0903800490 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

2. Objednávateľ:       

Obchodné meno:       Kysucké múzeum v Čadci 

Sídlo:                           Moyzesova č. 50,022 01 Čadca 

Zastúpený: MVDr. Miloš Jesenský, PhD., riaditeľ 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

IBAN číslo účtu:  SK42 8180 0000 0070 0052 0171 

IČO:  36145076 

DIČ: 2021439563 

Neplatiteľ DPH 

Pracovník poverení rokovaním so zhotoviteľom: Mgr. Danka Majerčíková 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Článok II 

Premet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať georadarový prieskum na rozlohe cca 

100 m x 150 m na ploche národnej kultúrnej pamiatky „Koscelisko“ v obci Radoľa, zapísanej 

v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod. č. 10456/0, vrátane vyhotovenia príslušnej 

dokumentácie.  

 

Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Po ukončení prieskumu odovzdá poskytovateľ objednávateľovi 1 exemplár správy o 

vykonanom georadarovom prieskume a to do 30-tich kalendárnych dní od ukončenia 

prieskumu.  
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Článok IV 

Termíny plnenia 

1. Georadarový prieskum sa uskutoční v dvoch etapách v termíne od 19.08.2019  

do 31.10.2019 

 

a./ 1. etapa - Pokrytie skúmanej plochy – 7-10 paralelných profilov, umiestnenie rezov 

elektrickej odporovej tomografie ERT v jednotlivej dĺžke 96 m s rozstupom elektród 3m. 

Vzdialenosť medzi profilmi cca 15-20 m. Vytvorenie odporového 3D modelu prostredia 

s hĺbkou rezu do 10 m pod terénom. 

Termín do: 15. 09.2019  

 

b./ 2.etapa  - na základe výsledkov 1.etapy vytypovanie častí skúmanej plochy, v ktorých 

bude vhodné realizovať detailnejšie merania s cieľom upresniť tvar, hĺbku  geometriu 

jednotlivých štruktúr pod povrchom terénu.   

Termín do: 18.10.2019  

 

Článok V 

Cena 

1. Celková cena poskytovaných služieb je vo výške   3.950,- €                                      

(slovom: tritisícdeväťstopäťdesiat eur) 

2. Celkovú sumu tvorí: cena  za 1. etapu, t.j.  2.000,- € (slovom dvetisíc eur) a cena za 2. 

etapu georadarového prieskumu, t.j 1.950,-  € (slovom tísíc deväťstopäťdesiat eur) 

3 Dohodnutá cena je konečná a nemenná. 

 

Článok VI 

Platobné podmienky 

1. Poskytovateľ bude objednávateľovi fakturovať cenu za georadarový prieskum za skutočne 

prevedené práce a to jednorazovo po ukončení všetkých prác. Neoddeliteľnou súčasťou 

faktúry bude povinná príloha - záverečná správa o vykonanom prieskume. Faktúra musí 

spĺňať náležitosti daňového a  účtovného dokladu a  musí obsahovať originálny podpis za 

poskytovateľa.  

2. Splatnosť faktúr je do 14 dní odo dňa odovzdania záverečnej správy zhotoviteľom 

objednávateľovi. Za deň finančného plnenia sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z 

účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

1. Záverečná správa a celá dokumentácia vykonaného georadarového  prieskumu bude 

založená u poskytovateľa a jedna kópia bude odovzdaná objednávateľovi. 

2. Ku zmene, doplneniu alebo zrušeniu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomnej 

dohody obidvoch zmluvných strán. 
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3. Zmluvné  vzťahy,   ktoré  nie  sú   v tejto   zmluve   osobitne  upravené  sa  riadia  

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 

4. V prípade sporu sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ho dohodou. Ak nepríde k dohode,   

o spore rozhodne obchodný súd príslušný podľa sídla odporcu. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu 

vôľu, že porozumeli jej obsahu, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, že zmluvu 

neuzatvorili v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju oprávnení zástupcovia 

zmluvných strán podpisujú. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami pričom zmluva je 

vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia dostane poskytovateľ a 2 

vyhotovenia dostane objednávateľ. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

 

V Čadci 5.8.2019                                                       V Banskej Štiavnici dňa 2.8.2019 

Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 

 

 

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

MVDr. Miloš Jesenský, PhD., v.r.                 Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. v.r. 

Riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci      Štatutárny orgán občianskeho združenia 

                                                                                                                GeoTour 

  

 

 


