
Zmluva o dielo
ł1 /oDHMl1Il2021

Uzatvorená podľa $ 536 a nasl. obchodného zákonníka (č' 5I3lI991 Zb.) medzi

Zhotovitel': Regionálny úrad verejného zdľavotníctva so sídlom v Čadci
Palárikova 1156, 02201 Čadca
v zastúpení: Mgľ. RNDľ. Xénia Lukáčová, MPH, MHA

generálny tajomník služobného úľadu

lČo: tz: 35493
Bankové spojenie: Štát''a pokladnica
Číslo účtu: SK 25 81800000007000135775/SPSRSKBA

Objednávatel':
obec Staškov
Ul. Jozefa Kĺoneľa 588
023 53 Staškov
IČo: ool 14293
DIČ:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:

za nasleđovných podmienok a obsahu:

Clánok I.
Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje na zźtklade písomnej objednávky objednávateľa
vykonať dielo v lehote najneskôr do 30 dní: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii
stavby pľe stavebné povolenie ,,Zníźenie eneľgetickej náročnostĺ budovy
mateľskej školy- Staškov s.č. 364" na parc. CKN 2204ll v katastľálnom území
Staškov.

Článok II.
Cena

objednávateľ sa zavazuje zapIatiť cenv za vykonanie diela. Cena je stanovená
v súlade So zákonom ě. 1811996 Z. z. o cenách v znení neskoľších pľedpisov
a cenníkom poskytovaných služieb v RÚVZ Čad,ca platným od 05.0I.2O2I '

V danom prípade faktúľovaná cena podl'a cenníka zodpovedá:

v sume 40.00 €

c

písmenu A poloŽke 1 2x20 €

Spolu: 40.00 €



objednávateľ sa zaväzuje vykonať űhľadu ceny za vykonanie diela podľavystavenej faktúry v lehote splatnosti uvedeĘ na faktúľe na účetSK 25 81800000007000135775 Štátna pokladnica, 
-IČo 

|7335493 poštovou
poukážkou alebo prevodným pľíkazom do 1łdní odo dňa odoslania faktúry.

xCadca účtovať úrok z omeškania vo výške o,05yo z đIžnej sumy za každý d'eřl
omeškania.

článok III.

Predmet zmluvy o dielo sa odošle poštoil objednávatel'ovi po úhrade faktriľy
ak sa nedohodnú inak.

článok IV.

Túto zmluvu možno meniť len na základ,e dohody oboch zmluvných strán.
Právo odstúpiť od zmluvy môžu účastníci zmluvy takým spôsobom, Žó písomne
ozntlmi druhej zmluvnej strane dôvod odstripenia . uuld"ným dátumom. Zmluvu
možno zrušiť dohodou zmluvných strán po vyľóvnaní všetkýcń podlŽností.

Účastníci prehlasujú, Že srihlasia s jej obsahom.
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Zhotovĺtel':
v zastúpení: Mgľ.

\,L lJ,

Xénia Ludáeova, MPH, MHA
tajomník śluŽobného uradu

objednávatel':
a

V


