
Z M L U V A č. 7612011
o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 II Košice
Zastúpen)': MUDr. Katarína Strmenská, MPH
I"egionálny hygienik
IČO: 00606723 DIČ': 2020928052
Bank. spojenie: Šttltna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000134545/8180

OB.JE()~:\ VATEI~ : Ohec Kaluža
Kaluža 4, 072 36 Kaluža
Zastúp.: Ing . .Ján Č'uchran, starosta obce
IČ(): 00325295 DIČ':2020738896
Bank. spojeni<:: Dcxia banka Slovensko a.s.
(,íslo účtu: -t2188300 \3/5600

II.
Predmet zmluvy

l. Dodúvateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi v období kalendárneho roka 2011
objednávateľom požadované výkony na základe objednávky č. 6 zo dňa 26. 04. 2011
spočívajúce v: Labonltórny rozbor noriek pitnej vody zo studne HVŠ 7 v mesiacoch
máj, jún, júl, august 2011.

2. V~ šetn'né budú: 4 minimúlnt' ro/.hor~.
Suma za laboratórnu anal) /.u jednej \ .w.-l~~'od~ \ n)Lsahu minimálneho rozbol"u
podľa _'ariadenia vlád~ SR č.354/20U() Z./.., ktor) m sa ustano\ ujú požiadavk)' na
vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu I"ali~ vody určenej na ľudskú
spotrebu je II Of:'.

3. V prípade opakovan)ch odberov ,~'I{()nan)ch na základe písomného súhlasu 1 v)'zvyl
objednhatcl'a z dÔ\lHlu n("'~ ho ujútich v)sledkov laboratórnych vyšetrení
nezodpovedajúdch požiadavkám platn)" ch právnych predpisov, bude cena výkonov
podľa bodu 2 tohto článku mn')'šená o tieto v)'lwny.

4. V uvedenej sume nie sú zahrnuté náldady dopravy pri použítí služobného
motorového vozidla dodúvateľa.



III.
Cena a spôsob úhrad~ v\'lwnov

1. V)'kony, ktoré sú uvedené v predmete tejto zmluvy, budú poskytované za
úhradu podl'a zák. !'iR SR č. 18/1996 LL. o cenách v znení neskorších
predpisov. V)'ška úhrady sa urcuJe na zúldade dohod~' Lmluvn)'ch strán v zmysle
Cenníka služieb poskytovan)'ch Regionáln) m úradom verejného zdravotníctva so
sídlom \ Košiciach zo dňa 02. O\. 2009.

2. Objednávatel' sa zaväzuje v zmysle bodu 1 tohto člúnku uhradiť dohodnutú cenu
v celkovej sume 440,00 f.

3. Jednotlivé v)'kon) uvedcné v predmete tejto I.mluv~' bude objednávatel' uhrádzať
osobitne, po ich v~konaní dod:hatel'om. Objednávatel' Dlplatí úhradu, cenu
v)kono\, na dldade faktúr~ ") "til\ e'H'j do(Lhatl'l'om a to \ lehote splatno"ti 1 ..• dní.

..•. \' pripade onesko,'eného platenia dohodnutej ceny sa objednávatel' zav~izuje zaplatiť
úrok z omcškania v zmysle ust. §3 nar.vl. 586/2008 Z.z., ktor)'m sa mení a dopÍňa
nariadenie vlády SR Č. 8711995 Z.z., kto,')'m sa vykonávajú nie!{toré ustanovenia
Obč.zúkonníka.

5. V prípade použitia služobného motorového vozidla dodúvatel'a na splnenie
predmetu tejto zmlll\), bude do(I;1\ atel' pri uplatnení refundúcie nilldadov na
dopravu tieto \ yčísl'(}\ ať \ o faktúre osobitne.

IV.
Zih'el'('čné ustano\'('nia

l. Tátu zmlunl sa uDlt\Úa na dobu ul'čitú pučas LTS 2011.
2. Pred upi) nutím dohodnutého termínu podl'a bod, l. môže zmluvu písomne

vypo\'Cdat' každá zo l.I11luvn)'ch strún v jednomesačnej v)'poednej dobe, ktorá začne
pl)'núť prvého dňa kalendárneho IlH'sii\UI nasledujúceho po doručení v)'povede
druhej zmlu\llej strane.

3. Tátu zmluva jc vyhoto\'Cná \' št)Tuch \'~'hoto\ tniach, l. ktor)'ch každá zo zmluvn)'ch
stdn dustane po dve vyhotovenia

..•. Objednáva tel' súhlasí s \')'užitím v)'sledkov odborn)'ch laboratórnych vyšetrení
a expertíz pre d'alšie odborné činnosti dodánltel'a, vdtane ich použitia na prípravu
ná\Thu opatrení v prípad(' nev~'hovujúcich v.\sledkO\ vyšetrení.

5. Zl 11m né stran) prehlasujú, žt' tútu zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, svoju
vôl'u v~jadrili slobodne a nlžnc, nic v tiesni a LlI 1.\ (ášt' nev)hodn)ch podmienok a na
znak súhlasu ju dastnoručne podpisujú.

6. Podl'a ~ "'7a Obč. zák. tMo zmluva nadobúda účinnosť diíom nasledujúcim po dni
j('j z\ erejnenia v Centnllnom registri I.mlúv.

\ I\.o~i 'ial'h, dila 0.-.05.2011 I
Za dodávatel'a : Ll t-
MUDr. Katarína STRME S!KÁ]MPII
regionáln~; h)gienik
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