
ZMLUVA O DIELO č. 11/2011/HŽPaZ 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi : 

 

 Objednávateľom :  

- názov alebo obchodné meno : Obec Prenčov  

 

- zastúpený    : Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce 

 

- bankové spojenie   : 1402857001/5600 

- IČO       : 00320943                                                    

- DIČ      : 2021107396 

 

- číslo telefónu                           : 045/692 6244 

 

 

Zhotoviteľom: Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad  

   Hronom, 

   Ul. Sládkovičova 484/9, 

   965 24 Žiar nad Hronom                                  

 

 zastúpeným:  MUDr. Milanom Kortišom, regionálny hygienik 

   IČO: 17 336 104 

   bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.  7000140283/8180 

   VS: 11 2011 

I. 

Predmet plnenia 

Predmetom zmluvy je požadovaná odborná expertíza podľa objednávky, 

č. spisu C/2011/00077, zo dňa 17.01.2011, ktorá je prílohou tejto zmluvy. Ide o odbery 

vzorky vody z verejného vodovodu v správe obce Prenčov. 

II. 

Spôsob plnenia 

Obsahom plnenia zmluvy je: 

- obhliadka miesta 

- odber vzoriek 

- doprava 

- odborné vyhodnotenie výsledkov 

- prípadne ďalšie výkony 

Ide o: opakované výkony, ktoré sa budú vykonávať do konca roku 2011  



III. 

Vykonanie diela 

Objednávateľ súhlasí s vyhotovením odborného vyhodnotenia, ktoré tvorí predmet zmluvy a 

je špecifikovaná v bode II. 

a/ v termíne najneskôr do 30 dní od odobratia vzorky 

b/ v skrátenej lehote do: .....................................s prirážkou 50% k celkovej cene za urýchlený 

odber , prevoz vzoriek do laboratória RÚVZ  Banská Bystrica a vyhodnotenie.  

IV. 

Cena diela 

Cena za realizáciu predmetu plnenia je stanovená dohodou v súlade so zákonom  č. 18/1996 

Z. z. o cenách s ohľadom na ceny použitých  materiálov, prístrojov, vrátane nákladov na 

dopravu a pracovný čas odborných pracovníkov RÚVZ Žiar nad Hronom, ktorí sa na odbere 

vzoriek a vypracovaní expertízy budú podieľať a činí v závislosti od rozsahu predmetu 

plnenia 22,42 €.  

 

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu zodpovedajúcu predmetu plnenia podľa tejto zmluvy 

tak, že predpokladanú cenu diela vystaví ešte pred započatím diela a pred podpísaním zmluvy 

o diele zhotoviteľovi a táto bude v zmluve zakotvená, pričom na základe uzavretej zmluvy sa 

objednávateľ zaväzuje uhradiť zálohu ešte pred započatím diela na účet RÚVZ Žiar nad 

Hronom. Zaväzuje sa tak urobiť v lehote 3 dní od podpísania zmluvy a v prípade, že tak 

neurobí ani v dodatočnej lehote 2 dní, má sa za to, že od zmluvy odstupuje v plnom rozsahu.  

Taktiež zhotoviteľ má právo v tomto prípade od zmluvy odstúpiť. 

Zhotoviteľ je povinný cenu diela riadne vyfakturovať po jeho ukončení a faktúru zaslať 

objednávateľovi. V prípade, že preddavok nebude postačovať, resp. pokrývať svojou výškou 

cenu diela, zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru s presným vyúčtovaním s tým, že 

zvyšok skutočnej ceny diela sa objednávateľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry 

zhotoviteľovi do 14 dní od jej vystavenia.  

V prípade, že preddavok objednávateľa na cenu diela bude vyšší, resp. bude presahovať 

skutočnú cenu diela, zašle zhotoviteľ po vykonaní diela objednávateľovi faktúru s presným 

vyúčtovaním s tým, že zvyšok, resp. preplatok na cene zašle zhotoviteľ objednávateľovi 

v lehote 14 dní od vystavenia faktúry.  

Pri požiadavke spracovania predmetu plnenia v skrátenej lehote do 14 dní zhotoviteľ určuje 

prirážku 50 % . 

 

 

 



 

 

V. 
 

Výsledky expertízy 

Objednávateľ súhlasí s využitím výsledkov odbornej expertízy pre ďalšie odborné činnosti 

zhotoviteľa vrátane návrhu opatrení v prípade závadnosti vzoriek. 

VI. 

Zmena a zrušenie zmluvy 

Túto zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba výslovným obojstranným dojednaním obidvoch 

strán. 

Týka sa to predovšetkým podnetov k obmedzeniu rozsahu diela, či k jeho rozšíreniu nad 

rámec tejto zmluvy. V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou 

podmienkou, bez splnenia ktorej nemožno uplatňovať právo na zníženie, resp. zvýšenie ceny 

diela v zmysle    § 549 Obchodného zákonníka. 

Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce 

Obchodným zákonníkom.  

Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe 

pravdivých údajov, a ich skutočnej a slobodnej vôle, nebola dohodnutá v tiesni ani za inak 

jednostranne nevýhodných podmienok a na znak toho ju podpisujú. 

Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 

objednávateľ a dve vyhotovenia RÚVZ Žiar nad Hronom. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

 

V Žiari nad Hronom, dňa .............................  V Prenčove, dňa ................ 

. 

 

Zhotoviteľ:      Objednávateľ: 

     

 

  

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

MUDr. Milan  Kortiš 

regionálny hygienik 

 


