
Zmluva o dielo 
č.31/HŽPaZ- 17/2012 

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (č.513/ 1991 Zb.) medzi 

Zhotoviteľ: 

Objednávateľ: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci 
zastúpený: MUDr. Jozefom Pokorným vedúcim služobného úradu 
IČO : 173 354 93 

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. l . Mája 1255, 
023 02 Krásno nad Kysucou 
/názov organizácie, fyzickej osoby, sfdlo/ 

zastúpený: Ing. Jozef Grapa, primátor mesta 
/meno, priezvisko, bydlisko/ 

IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie : 

" Císlo účtu : 

za nasledovných podmienok a obsahu: 

v 

Clánok I. 
Predmet zmluvy 

Zhotovíte!' sa zaväzuje na základe písomnej objednávky objednávateľa vykonať dielo 
na svoje náklady v lehote najneskôr do 30 dní 
Posúdenie PD stavby "Bytové domy Krásno nad Kysucou - Zákysučie č.7, 8, 9, - STL 
plynovod" 

v 

Clánok II. 
Cena 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela. Cena je stanovená 
v súlade so zákonom č . 1811996 Z. z . o cenách v znení neskorších predpisov 

' " a cenníkom poskytovaných služieb v RUVZ Cadca platným od Ol. Ol. 2010. 
V danom prípade faktúrovaná cena podľa cenníka zodpovedá : 

P ísmenu A položke l (2 x hodina) v sume 20,00. € 
Spolu: 20,00 € 

Objednávateľ sa zaväzuje vyko nať úhradu ceny za vykonanie die la podľa 
stavenc· faktúr v lehote s atnosti uvedenej na faktú re na účet 

IČO 17335493 poštovou poukážkou alebo 
prevodným príkazom do 14 dní odo dňa odoslania faktúry . 



, 
V prípade, že cena nebude uhradená v dobe splatnosti faktúry, bude RUVZ 

v 

Cadca účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

" Clánok III. 

Predmet zmluvy o dielo sa odošle poštou objednávatel'ovi po úhrade faktúry 
ak sa nedohodnú inak. 

v 

Clánok IV. 

Túto zmluvu možno meniť len na základe dohody oboch zmluvných strán. 
Právo odstúpiť od zmluvy môžu účastníci zmluvy takým spôsobom, že písomne 
oznámi druhej zmluvnej strane dôvod ods túpenia s uvedeným dátumom. Zmluvu 
možno zrušiť dohodou zmluvných strán po vyrovnaní všetkých podlžností. 

, 
Učastníci prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom. 

v 

V Cadci, dňa 05.04.2012 

Zhotoviteľ: ........ . . .. .. 

REGIONALNY ÚRAD 
VEREJNÉHO ZDRAVOTN{CTVA 

so sídlom v Čadci 

vodúc1 služobného úradu 

ť~t.~f-( ,-, ~ l-l;.1{/ 
V ............ .. ...... ... , di1.a .................... .. . 

é .) 
l .• 

Objednávateľ: .......... -;.::. /~: .. .......... . 
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