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l.
Zmluvné strany

Regionúlny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Košiciach
lpel'skú 1,040 I I Košice
Zastúpený: MUDr. Katarína Strmenská, MPH
regionúlny hygienil{
IČO: 00606723 DIČ: 2020928052
Bank. spojenie: ŠtútlHI pokladnica Bratislani
Č'íslo Út'tu : 70001.34545/8 I80

OB.H:DNÁ VATEĽ : Obec J)u rd'ošík
J)urd'ošík, 044 4S J)urd'ošík
Zastúp.: Iveta Hadašonl, starostka obce
IČ'O: 324124
Bank. spoj.: vf'!~ Košice - centrum
Č'íslo účtu: 18226-542/0200

II.
Predmet zmluv~'

1. J)odúvatel' sa zav~izuje poskytovať objednávateľovi v období kalendárneho roka 2011
objedn::Ívatel'om požadované v)!I{()n~! na zúldade objednúvky č.0003111 zo dňa 15.04.201 I
spočívajúce v: Odber a laboratórn~ rozbor vzorky ,ody l. ,erejného vodovodu Ďurd'ošík
v roku 2011. Rozsah rozborm: l :\ minimálny rozbor + 2 \ mikrobiologick)! rozbor v
zmysle Nariadenia vlád~ ~R Č. 354/2006 /,.1.., ktor) m sa ustanovujú požiadavk) na vodu
určenú na I'udskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na I'udsldt spotrebu, v znení
NV SR č. 496/2010 Z.z ..

2. Odobrat)!ch bude: I x miním:Hny rozbor (125,00 €), 2 x MB rozbor (60,00 €).
3. V prípade opakovan)'ch odberov v~'I{()nan)'ch na zúklade písomného súhlasu / výzvy/

objednávatel'a l. dôvodu 11l,,~'hovlljúcich ,)'sledkov laboratórnych vyšetrení
nezodpovedajúcich požiada, kÚIll platn)ch prÚ\n)'ch predpisov, bude cena výkonov
podl'a bodu 2 tohto člúnku nav)'šenú o tieto v)kony.

4. V lI\'edenej sume nic sú zahrnuté n~ddady dopravy pri použití služobného motorového
vozidla dodávatel'a.



I l I.

Cena a spôsob ú h rad~ v~'lwnov

l. V~I{()ny, ktoré sú uvedcné , predmeíe tejto nllluvy, budú poskytované za úhradu
podl'a zúlc NR SR Č. 1811996 Z.z. o cenúch v zncní neskorších predpisov. Výška
úhrady sa určuje na zúklade dohody zmluvn)'ch strún v zmysle Cenníka služieb
poskytovaných Regiomllnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach zo dňa
02.01.2009.

2. Objednúvatel' sa zaviizuje v zmysle bodu 1 tohto článku uhradiť dohodnutú cenu
v celkovej sume 185,00 f.

3. Jednotlivé výkony uvedené v predmete tejto zmluvy bude objednúvatel' uhrúdzať
osobitne, po ich vykonaní dodúvatel'om. Objednúvatel' zaplatí úhradu, cenu výkonov,
na základe faktúry vystavenej dodávatel'om a to v lehote splatnosti 14 dní.

4. V prípade oneskoreného platenia dohodnutej ceny sa objednúvatel' zaväzuje zaplatiť
úrok z omeškania v zmysle ust. ~3 nar.vl. 586/2008 Z.z., ktor~'m sa mení a dopíňa
nariadenie vlúd~ SR Č. 87/1995 Z.L, ktor~'m sa vykonávajú niektoré ustanovenia
Obč.zú konn ika.

5. V prípade použitia služobného motol'Ového vozidla dodúvatel'a na splnenil' predmetu
tejto zmluvy, bude dod~l\atel' pľi uplatnení reťund~lcie núldadO\' na dopľavu tieto
vyčisl'(nať vo faktúre osobitnc.

1. Túto zm luva sa liza tvúa na dobu u rčitú do 31.12.201 l.
2. Pred uplynutím dohodnutého termínu podl'a bodu 1. môže zmluvu pisomne vypovedať

každú zo zmluvn)'ch strún v jl'dnomesačnej v~'povednej dobe, ktorú začne plynúť
prvého d[la kalendúneho mesiaca naslcdujúceho po doručení v~'povede druhl'j
zmluv nej stra ue.

3. Túto zmluva je vyhotovenú v štyroch vyhotoveniach, z ktor)ch každú zo zmluvn~'ch
strún dostane po dve vyhotovenia

4. Objednúvatel' súhlasí s využitím v~'sledkO\ odborných laboratórnych
a expertíz pre d'alšie odborné činnosti d()d~l\atel'a, ,rútane ich použitia na
nÚ\Thu opatrení, prípade nl'v~hO\ujúcich v~sledk()\ v~Šl'trení.

5. Zmluvné stran~' prehlasujú, Žl' túto zmlu, u si prečítali, jl'j obsahu porozumeli, svoju
vôl'u vyjadrili slobodnc a vúžne, nic v tiesni a za /.vlúšť ncv)'hodn)'ch podmienok a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

6. Podl'a ~ ..Pa Obč. :dllc túto zmluva nadobúda účinnosť d[10m nasledujúcim po dni
jej zvercjnl'nia ,Centrálnom registri Imlú,.

vyšetrení
prípravu

Za objednúvate 'a :
Iveta HADAŠO\(
,-.;tarostka obce

V Košiciach, dňa 28. 04. 20 II Y /
Za dodúvatl'l'a : (..
MUDr. Katarína STR\1F"iSK/~,VII J-I
rcgionúlny hygil'f1ik
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