DODATOK č. 2 ku KONTRAKTU č. 1/2020
uzatvorenému medzi
Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
a
Slovenským metrologickým ústavom
na zabezpečenie financovania vybraných hlavných činností príspevkovej organizácie
na rok 2020 (ďalej len „Dodatok č. 2“)

Objednávateľ:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Sídlo:

Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15

Štatutárny zástupca: Katarína Surmíková Tatranská, MBA, predsedníčka
Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK39 8180 0000 0070 0006 8787

IČO:

30810710

Ev. č. Dodatku č. 2: UNMS/00057/2020-401- 012498/2020
(ďalej len „Úrad“)
a
Vykonávateľ:

Slovenský metrologický ústav

Sídlo:

Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Maroš Kamenský, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK63 8180 0000 0070 0006 8840

IČO:

30810701

(ďalej len „Ústav“)
(Úrad a Ústav ďalej spolu len „Zúčastnené strany“)

Preambula
Zúčastnené strany uzatvorili dňa 18. 12. 2019 Kontrakt č. 1/2020 na zabezpečenie
financovania vybraných hlavných činností príspevkovej organizácie a dňa 16. 09. 2020
Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 1/2020 (ďalej len „Kontrakt“) a dohodli sa na jeho zmene
a doplnení nasledovne:
I.
Predmet Dodatku č. 2
1. V článku 3 ods. 1 sa vypúšťa písm. c)
2. Článok 3 sa dopĺňa o odsek 3, ktorý znie:
„3. Predmetom Kontraktu je zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich so správou majetku
štátu v areáli Karloveská 63, Bratislava v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, a to najmä:
a) sústavne počas celého roka vykonávať správu majetku štátu, ktorý je v správe
Ústavu,
b) osobitne zabezpečiť úlohy súvisiace s opravami, údržbou a rekonštrukciou majetku
štátu v správe Ústavu a Úradu do výšky poskytnutého príspevku zo štátneho
rozpočtu podľa Čl. 5 ods. 9 podľa nasledovného rozpisu:
- výmena hlavných ventilov teplej úžitkovej vody a studenej vody v objektoch H,
L, V, A, B, F,
- výmena nefunkčných teplomerov a ventilov v rozvode ústredného kúrenia
v objektoch H, L, V, A, B, F,
- výmena nefunkčných častí v rozvodoch vzduchotechniky v objekte H,
- opravy a výmeny kompresorov stlačeného vzduchu v objektoch H a L,
- oprava kanalizácie v objekte V,
- výmena poškodených regálov v sklade nebezpečných látok v objekte P,
- výmena nevhodnej tepelnej izolácie na rozvodoch chladenej vody a kúrenia
v objektoch H, L, V, A, B, F,
- vymaľovanie a odstránenie plesní v objektoch A, H, L,
- fixácia budovy a oprava následkov klesania v objekte A,
- oprava/výmena opotrebovaného zásobníka teplej úžitkovej vody a úprava
vykurovacieho média v objekte V,
- oprava/výmena obehových čerpadiel na hlavných vetvách kúrenia v objekte V.“.
3. V Článku 5 ods. 1 sa slová „kapitálového transferu v celkovej výške 320 000,- eur
(slovom: tristodvadsaťtisíc eur)“ nahrádzajú slovami „kapitálového transferu v celkovej
výške 400 000,- eur (slovom: štyristotisíc eur)“.
4. Článok 5 ods. 6 písm. b) znie:
„ b) kapitálový transfer
do 15.01.2020 sumu 120 000,- eur,
do 15.02.2020 sumu 200 000,- eur,
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do 31.12.2020 sumu 80 000,- eur, a to na účet Ústavu uvedený v záhlaví tohto
kontraktu.“.
5. Článok 5 sa dopĺňa o odsek 9, ktorý znie:
„9. Úrad zabezpečí financovanie predmetu kontraktu definovaného v Článku 3 ods. 3
písm. b) poskytnutím príspevku zo štátneho rozpočtu formou bežného transferu vo výške
180 000,- eur. Použitie týchto finančných prostriedkov je viazané na účel definovaný
v Článku 3 ods. 3 písm. b).“.
II.
Zverejnenie kontraktu
Okrem zverejnenia dodatku č. 2 podľa čl. III ods. 2 tohto dodatku č. 2 Zúčastnené strany
zverejnia dodatok č. 2 aj na svojom webovom sídle najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa
jeho podpisu obidvoma Zúčastnenými stranami.
III.
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia Kontraktu nedotknuté Dodatkom č. 2 zostávajú naďalej v platnosti.
2. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Kontraktu a je uzatvorený dňom jeho podpisu
obidvoma Zúčastnenými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky
v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
3. Zúčastnené strany sa dohodli, že Úrad poskytne Ústavu príspevok zo štátneho rozpočtu
formou bežného transferu vo výške 180 000,- eur podľa čl. I ods. 5 dodatku č. 2 najneskôr
do 31.12.2020, a to na účet Ústavu uvedený v záhlaví Kontraktu.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre Úrad
a jeden pre Ústav.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

____________________

___________________________

Úrad pre normalizáciu, metrológiu

Slovenský metrologický ústav

a skúšobníctvo SR

Ing. Maroš Kamenský, MBA

Katarína Surmíková Tatranská, MBA

generálny riaditeľ

predsedníčka
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