Zmliuva o poskytovaní služieb (nemocnĺca/MoM)
Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvoľená podl'a s 2ó9 ods. 2 zőlkona č. 513/1991Zb. obchodný zákonník
v platnom znení
(d'alej len,,zmluva")

objednávatel':

Obec Staškov

Sídlo

Ul. J.Kronera 588

Zasttryený:

Ing. Ladislav Šiměisko- starosta

Bankové spojenie:

PRIMA BANKA

IBAN:

sK81 5600 0000 0002 7961 500r

lČo:

00314Ż93

DIČ:

202055327

Tel.:

04v4302723, 0905 863

E-mail:

starosta@staskov.sk
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(ďalej len,,objednávatel"')
a

PosĘtovatel':

Kysucká nemocnica s poliklinĺkou čadca

Sídlo

Palárikova Ż3ll, o22 l 6 Čadca

Zastiryený:

Ing' Maľtin Šenfeld, MBA, riaditel'

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Čísloúětu:

sK69 8180 0000 0070 0047 9818

IČo:

17 335 469

IC DPH:

sK2020552083

Tel.:

041 4604 383

E-mail:

kysuckanem ocnica@ kysuckanemocnica. sk

(ďalej len,,poskytovatel"')

čl. r

Predmet zmluvy

1

Zm|uvné stľany, objednávatel' na strane jednej a poskýovatel' na strane druhej, uzatvárajű na
zźlklade $ 269 ods' 2 obchodného zákonníka túto zmluvu o poskytovaní služieb, v nadväznosti na
aktuálny qývoj epidemiologickej situácie na űzemí obce Staškov vyvolanej šírenímnového
koronavíľusu SARS-CoV_2, ktoý spôsobuje ochorenie COVID-19, s cieľom ochrany verejného
zdravia, ato za nasledujúcich podmienok ako aj vnadväznosti na uznesęnie vlády SR. ě. 30 zo
dňa 17. januára2D2l.

2.

Poskýovate|' sa zaväzuje, źe zabezpeěí vykonávanie odberu vzoľiek biologického materiálu
anáslednú diagnostiku infekěného respiľačnéhoochorenia CovID-lg, vyvolaného noqým
koronavírusom SARS-CoV-2 na objednávateľom zriadených 1 mobilných odberových miestach
v obci Staškov (d'alej ,,MoM") _ lokalizácie jednotliqých MoM sú uvedené v prílohe tejto
Zmlwy, a to prostľedníctvom antigénovéhotestu (ďalej ,,diagnostické vyšetľenie" alebo
,,SluŽba"), a to v ľozsahu a spôsobom' ktoľé sú uvedené nižšiev zmluve.
Diagnostické vyšetrenia bude poskytovatel' vykonávať nasledovne:

1.

2.

Deň (23'01 .202l) _ 8.00-18.00
Deň (24'01 'Ż02l) - 8.00-18'00

J

Poskýovateľ sa zaväzuje, že nebude vytadovať úhradu (akýkol'vek poplatok) od osôb, ktoľésa
rozhodnú vyużiťslužby MoM na diagnostiku infekčného respiľačnéhoochorenia COVID-19
pľostredníctvom antigénového testu (tj. poskýovatel' nemôže požadovať za vykonanie
diagnostického vyšetľenia od vyšetrovanej osoby úhľadu).

4.

objednávatet' sa zavazuje poskytnúť poskýovatel'ovi pri plnení jeho povinností vypl;ývajúcich
ztejto zmluvy potľebnúsúěinnosťvľozsahu podl'a tejto zmluvy azaplratiť poskýovatel'ovi
dohodnutú cenu.

čl ĺr.

1.

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

Poskýovatel' sa zavazuje vykonávať diagnostické vyšetrenia pľe testované osoby, konkrétne sa
zav äzllje vykonávať tieto ěinnosti
a) zabezpeć,iť pľítomnosťzdľavotníckeho peľsonálu v MoM v dohodnutom čase podl'a ods' 2
tohto článku zmluvy,
b) pľostredníctvom zdravotníckeho personálu v dohodnutom ěase podľa ods. 2 tohto ělánku
zmluvy odobeľať vzorky biologického materiálu steľom z nosohltanu,
c) vyhodnocovať odobratú vzoľku prostredníctvom antigénového testu,
d) informovať testovanú osobu o výsledku testu formou odovzdania certiťlkátu alebo
potvrdenia o vykonaní testu'
e) nahlásiť miestne príslušnémuregionálnemu úľaduverejného zdravotníctvakaźdý pozitívny
výsledok pľostredníctvom aplikácie IS COVID, a to najneskôľ do 3 troch dní,
Đ likvidovať osobné údaje dotknudch osôb po splnení účeluplnenia predmetu tejto zmluvy,
g) likvidovať všetok odpad, ktoý vznikol pľi plnení povinností podl'a tejto zmluvy v súlade
s platnými a účinnýmipľávnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva,
h) plniť všetky povinnosti, ktoré mu ako poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vyplývajú
z príslušných právnych predpisov,
Đ pri spracúvaní osobných údajov testovaných osôb na účelyplnenia predmetu tejto zmluvy
postupovať (vrátane splnenia všetkých povinností ochrany osobných údajov ýkajúcich sa
samotného poskýovatel'a) v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU)
20161679 z 27 ' apríla Ż016 o ochrane fyzických osôb pri spľacúvaníosobných údajov a o
volhom pohybe takýchto údajov, ktoým sa zrušuje smernica 95/46lBs (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č,. l8l20l8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
Zmene a doplnení niektoqých zákonov v zneni neskoľšíchpredpisov,
:

2

j)

2

zabezpeč,iť likvidáciu nebezpeěného odpadu z testovania' za podmienky, že tento odpad
musí bý' zo strany objednávatelä ľiadne zaba|ený a oznaěený s údajom o pôvodcovi odpadu
(názov obce/mesta).

Diagnostické vyšetrenia sa poskytovateľ zavázuje vykonávať od 23'01 .Ż0Żl do 24.0|.20Żl
v ěase od 08:00 hod. do 18:00 hod. (d'alej len,,dohodnuý čas") vo všetkých MoM.

Poskýovateľ sa zaväzuje zabezpeéiť svoje personálne kapacity tak, aby bol schopný vykonať

J

v dohodnutom čase minimálne 440 diagnostických vyšetľenív jednom

MoM

denne.

4

Poskýovatel' bude odobeľaťvzoľky biologického matęriálu minimálne v dohodnutom čase

5

objednávatel' sa zaväzuje poskytnúť poskýovatel'ovi potľebnú súčinnosťpre riadne plnenie
povinností poskýovatel'a vypl;ývajúcich mu z tejto zmluvy, konkľétne sa zavazuje na vlastné

osobám, ktoré sa dostavia na odberové miesto.

náklady:
a) zabezpeěiť poskýovatelbvi antigénové sety,

b)
c)

d)
e)

zabezpeč,iťposkytovatel'ovi ceľtifikáty alebo

inú foľmu potvľdenia o vykonanom

antigénovom teste,

zabezpečiť v dohodnutom čase v MoM administratívnych pľacovníkov (max. dvoch pľe
jedno MoM, t. j' pľe jeden odberný tím)
zabezpečiťpriestory urěené na zriadenie MoM vľátane posridenia ich vhodnosti miestne
pľíslušnýmRUVZ.
zabezpe,ěiť všetko potrebné materiálno technické zabezpeéenie (najmä všetky potrebné
ochranné pracovné prostriedky) pre riadne plnenie povinností poskýovateľa vypl;ývajúcich
mu z tejto zmluvy.

objednávate|' zabezpeěí poskýovatel'ovi antigénové tesĘ a ceľtifikáty najneskôr v deň začiatku
diagnostického testovania do 07:00 hod' v jednotlivých
6

MoM.

Poskýovatel' sa zaväzuje použiťdiagnostické seĘ výluěne na vykonanie diagnostického
vyšeiľenia podl'a tejto zmluvy' Poskýovatel' sa zaväzuje vľátiť nepouŽité diagnostické seĘ
a ceľtifikáty objednávatel'ovi v nedel'u po ukončenítestovania, kedy objednávatel' vyzdvihne
nepouŽité diagnostické sety vo všetkých MoM na vlastné náklady cestou koorđinátora
odberného miesta. Súčasťoupreberacieho pľotokolu bude vyúětovanie súhrnnéhopočtu
dodaných diagnostických setov a súhrnný počet vykonaných vyšetľení.

7

Poskýovatel' vyhlasuj e, že
podl'a s 4 zákona č. 578/Ż004 Z.z.
a)
' je poskytovatel'om zdravotnej starostlivostizdľavotníckych
pracovníkoch, stavovských
ô poiLytovatel'och zdľavotnej starostlivosti,
oiganizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zĺeni neskorších
pľedpisov,
b) spĺňá všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené aže je plne kompetentný tuto
zmluvu uzatvoriť a schopný riadne plniť v celom rozsahu zánazky v nej obsiahnuté,
c) vedome nezamlčai. objeánávatel'ovi Žiadne informácie vo vďahu kschopnosti poskýovatel'a
poskytovať Službu poáru tejto zmluvy alebo také informácie, ktoré by podstatne zmenili alebo
ovp lyvn i l i rozhodnutie obj ednávate l' a uzafu oriť túto zmluvu.
:

J

L

Poskýovatel' sa zavázuje vykonávať diagnostické vyšetrenie v súlade so všeobecne zźnđznými
právnymi pľedpismi Slovenskej republiky a Metodikou k testovaniu formou antigénoých
testov, ktorá je zverejnená na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR tak, aby mohol bý
dosiahnuý úěel použitia vzoľky na diagnostiku, najmä dodržiavaťpodmienky použitia
diagnostického setu, manipulácie s odberov'ým materiálom, podmienok odberu, ochranu
chránených údajov o testovanej osobe a za ýmto účelomriadne usmerniť testovanú osobu k
súčinnosti.

9

Poskýovateľ zabezpećí riadne označenie každej odobratej vzorky testovanej osoby a jej
nespochybnitelhé spárovanie

s testovanou osobou.

l0.

Poskýovatel' zaznamenáva ridaje o testovaných osobách do samostatného formulára,v ktorom
bude uvedené poradové ěíslo, meno a priezvisko, rodné číslo,bydlisko a telefónne čísloosoby.

1l

Poskýovate|' oznaěí vydaný ceľtifikát alebo potvrdenie o vykonaní testu svojou pečiatkou
(alebo ak nemá pečiatku tak aspoň nezamenitel'ným oznaěením odberného miesta _ napr.
v tvare Mesto/ěíslo odberového miesta) a podpisom poveľenej osoby.

12.

Poskýovatel'

je

povinný vykonávať diagnostické vyšetrenie ľiadne a odborne v súlade

pľi zohl'adnení súčasnýchpoznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandaľdnými
diagnostickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu testovanej osoby
a s prihliadnutím na technické paľametre odberového materiálu.
s požiadavkami

13

Diagnostické vyšetľenie je vykonané správne, ak bolo vykonané s potľebnou odbornou
starostlivosťou' pri dodržanívšetkých bezpeěnostno-technických opatrení, ktoľésú pri takomto
odbeľe a diagnostike potrebné (najmä vzorka nesmie byt' kontaminovaná, musí byť odobratá zo
správneho miesta a musí byť správne priradená testovanej osobe)'

14

15

16.

odber a spľávnosť qýsledku diagnostického vyšetrenia zodpovedá poskýovatel' v mieľe, aká
sa dá pľiěítaťšpecificite a senzitivite antigénových testov. objednávatel'berie na vedomie, že
poskýovateľ nezodpov edá za akúkol'vek škodu spôsobenú objednávatel'ovi alebo tretím
osobám prípadným šíreníminfekčnéhorespiľaěného ochoľenia COVID-l9, vyvolaného novým
koronavírusom SARS-CoV-2, spôsobenou falošnou negativitou nazáklade antigénových testov.

Za

objednávatel'nezodpovedá za omęškanie a prípadnúškodu spôsobenú nesplnením zéxäzkovzo
strany tretích subjektov, najmä, no nielen ým, že tľetia osoba riadne a včas nedodá diagnostické
sety pre riěel plnenia pľedmetu tejto zmluvy.

Poskýovateľ sa zavázuje bez zbýočnéhoodkladu podať na Žiadosť objednávatel'a spľávu o
priebehu diagnostických vyšetľenía informovať ho o nových skutočnostiach, ktoré vyšli v
iúvislosti s d1agnostickými vyšetľeniami najavo, najmä sa poskýovate|' zavazuje, že bude
objednávateľa bez zbýočnéhoodkladu infoľmovať o zistených nedostatkoch pri vykonávaní
diágnostických vyšetľeni'Zm|uvné strany vynaloŽia vo vzájomnej súčinnosti všetko potrebné
úsilie na ich odstľánenie.

4

t't

Poskýovatel' sa zavázuje, źe pri plnení ztlvázkov podl'a tejto zmluvy bude bez zbýočného
odkládu preľokúvaťs objednávatelbm všetky otźzky, ktoľéby mohli negatívne ovplyvniť
priebeh avýsledok sledovaný touto zmluvou a Že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoľé
Ĺy mohli ohroziť oprávnený záujem objednávatelä a iniciatívne dávať návrhy na odvľátenie
tejto hrozby.

čl rrr

Cena plnenia a platobné pođmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel'zaplatí poskytovateľovi za ľiadne plnenie pľedmetu
tejto zmluvy odmenu vo výške 1000 EUR, t. j. jedentisíc EUR za jedno zriadené MoM
za oba testovacie dni.
zmluvy sú zahrnuté všetky a akékolŤek náklady poskýovateľa
vynaloženéna plnenie pľedmetu tejto zmluvy.

2. V cene podl'a bodu

3'

1 tohto ělánku

Poskytovatęľ má právo na odplatu vzmysle Čl. lIl boau 1. Ęto zmluvy aj vtom prípade, ak sa
zrea|izuje menšípočet vyšetľeníako je uvedené v Čl'ĺl bode 3. tejto zmluvy za predpokladu, že
menšípoěet testov bude zrealizovaný nie z dôvodu na strane poskýovatel'a. V prípade, ak bude
menšíiočet diagnostických vyšetľenírealizovaný z dôvodu na strane poskýovatel'a, objednávatel'
je opľávnený aĺikvotne zníŹiťvýšku odmeny podl'a poětu ľeálne vykonaných diagnostických
vyšetrení v jednom MoM'

4. objednávatel'uhradí poskýovatelbvi odplatu podl'a bodu 1 tohto ělánku tejto zmluvy na zźtk|ade
faktúry vystavenej pôskytovatel'om najneskôr do 15. dňa odo dňa ukoněenia tejto zmluvy so
sp|atnôsťóu :0 kaiendáľnych dní odo dňa jej doľučenia,za predpokladu, že poskýovatel' doľuěil
óbjednávateľovi faktúru, ktorá bude spĺňaťnáležitosti podl'a bodu 5. tohto článku tejto zmluvy.

5' Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovnéhodokladu podľa právneho
poľiadku Slovenskej ľepubliky. Prílohou faktriry je zoznam dní a hodín, poěas ktoých prebiehalo
plnenie zmluvy.

ó. Pokiaľ faktúra nebude obsahovať pľedpísanéalebo dohodnuté náležitosti, vrátane príloh,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskýovatelbvi bez úhrady na opravu alebo doplnenie, priěom

sa nedostane do omeškania so splnením svojho peňažného záv'azku voči poskýovatelbvi.
Doruěením opľavenej alebo doplnenej faktúry plynie nová lehota splatnosti'

7. objednávatel' je oprávnený vykonávať kontrolu dodľžiavania ustanovení tejto zmluvy. Pri zistení
neáostatkov ie poikytovateľ povinný vykonať neodkladné opatľenia na zabezpeéenie odstránenia
nedostatkov á *lud touto zmluvou a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky'
'

cl. rv.

Vyššiamoc
zm|uvných stľán nebude zodpovedná za nedodrżanię závđzkov, pokial' toto
nedodľžanievznikne v dôsledku vonkajších udalostí' ktoré nemohli b/ ovplyvnené zmluvnými
stranami alebo nimi pľedvídané.Pľe účelytejto zmluvy sa za vyššiumoc povaŽujú skutočnosti
od zmluvných strán nezávislé a zmluvnými stranami objektívne neovplyvnitelhé, napr': vojna,
mobilizáciá, povstanie, generálny štľajk,Źive|né pohľomy a pod. LehoĘ uvedené v tejto zmluve

Żiadna

zo

5

2.

alebo zákone sa na ěas trvania skutoěnosti označenej ako vyššiamoc dočasne pozastavujú; s
presným označením ich zaěiatku a charakteľu' Po skončenítrvania skutočnosti označenej ako
vyššiamoc plynú pozastavené lehoty plynule d'alej s ým, źe nadväzujúna ěasť lehôt už
uplynulých pred ich pozastavením v dôsledku vyššej moci'
obidve zmluvné stľany sa zaväzujil bezodkladne si vzájomne oznźmiť začiatok a koniec ''vyššej
moci".

cl. v.

Mlčanlivost'
Zmluvné Stľany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, o ktoých sa poskýovatel'

dozvie pri vykonávaní diagnostických vyšetrení sú považovanéza dôveľné informácie' o
kto{ŕch sú obe zmluvné strany zaväzujil zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ pľávny predpis platný
a liěinný na uzemí Slovenskej ľepubliky alebo písomná dohoda zmluvných strán nestanovuje
inak. Tento zźtväzokzahÍřla povinnosť zachovávať mlěanlivosť o osobných údajoch testovaných
osôb. Povinnosť mlčanlivosti podl'a tohto článku trvá aj po zrušení alebo zániku tejto zmluvy.

Zm|uvné strany sa zaväzu}ű' že dôverné informácie bez pľedchádzajúceho písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany nevyužijú pľe seba ďalebo pre tľetie osoby, neposkytnú tretím osobám a
ani něumožnia prístup tľetíchosôb k dôverným informáciám, pokial'táto zmluva neustanovuje
inak. Ak zmluvná stľana akýmkol'vek spôsobom porušípovinnosť mlčanlivosti podl'a tohto
článku zmluvy, je druhej zmluvnej Stľane povinná nahľadiť Ęým spôsobenú škodu v plnej výške.

2

Zmluvné strany sa dohodli, že musia zabezpeěiť, aby sa povinnosť mlčanlivostivyplývajűcaz
tohto ělánku zmluvy vďahovala aj na osoby, ktoré ľealizujú pľáva a povinnosti ztejto zmluvy

J

vypl1ývajúce.

čl. vr.

Trvanie zmluvy
Zm1uva sauzatvtra na dobu uľěitú,t. j. objednávatęl'sa zavazuje služby podl'a tejto zmluvy
poskýovať objednávatel'ovi od 23.0l.2o2l doŻ4'Ol'2OŻ1v čase od 08:00 hod. do l8:00 hod'
Ż.

Zmluvný vzťah zaloŹený touto zmluvou možno skončiťdohodou zmluvných stľán alebo

odstúpením od tejto zmluvy.

-t

Zmluvu je možnéukoněiť na ztlklade vzájomnej dohody zmluvných strán ku dňu uvedenom v
dohode.

4

Ak poskytovatel' podstatne poľušíniektoľúzo svojich povinností podľa tejto zmluvy (v prípade,
at io.ušĺsvoje povinností stanovené v čl. 1 bod 2, v ělánku Ż tejto zmluvy) alebo ak sa
v tejto zmluve ukáźu b1ť nepľavdivé, zavádzajúce alebo
akéĹoltek ,'yňtĺůniaposkýovatel'a
-oprávnený
je
od tejto zmluvy odstúpiť.odstupením od zmluvy
objednávátel'
neúplné,
nezänikajň odstňpujúcej zmluvnej strane už vzniknuté nároky, ani nároky na náhradu vzniknutej
škody, vrátane škody vzniknutej v dôsledku odstúpenia od zmluvy.

5

odstúpenie od zmluvy podľa bodu 4 tohto článku zmluvy musí mať písomnú formu, musí bý
pľeukázatelhe doruěené druhej zmluvnej stľane a musí v ňom byť uvedený konkľétny dôvod
6

odstúpenia' inak

je

neplatné. Úointy odstúpenia od zmluvy nastávajú okamihom doľuěenia

odstlipenia druhej zmluvnej stľane'
6

,I

Poskytovate|' sa zavđzuje, že pľed ukončenímtejto zmluvy upozorní objednávatelä na všetky
opatľenia potrebné na to, aby sa zabrźnilro vzniku škody bezprostredne hľoziacej
objednávatel'ovi nedokončenímniektorej z ěinností podl'a tejto zmluvy.

Ak zmluvný vzťah medzi zmluvnými stľanami zanikne odstupením od tejto zmluvy alebo iným
ustanovenia Ęto zmluvy alebo príslušnéustanovenia obchodného
spôsobom, ktoý pľipúšťajú
zákonníka, nepoužitédiagnostické seĘ je poskýovatel' povinný odovzdať objednávatel'ovi do
dní odo dňa zániku zmluvného vďahu.

5

VII.
Zmluvné pokuĘ
V prípade porušenia ustanovenia článku 2bod 6, článku 6 bod 7 tejto zmluvy tejto zmluvy má
objednávatel' náľok na úhradu zmluvnej pokuĘ vo výške 50 Euľ, za każdý aj zač,aý deřl
2.

omeškania s odovzdaním nepoužidch diagnostických setov a ceľtifikátov späťobjednávatelbvi.
Uhľadením zmluvnej pokuty podľa tohto článku nie je dotknuté právo objednávateľa na
náhľadu spôsobnej škody ani pľávo objednávatel'a na odstúpenie od tejto zmluvy.

VIIL

Záverečnéustanovenia
Pľáva a povinnosti zmluvných strán vypl1ývajűce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie
neupravené, sa riadia príslušnýmiustanoveniami zákona č,. 513ll99l Zb. obchodného
zákonníka.
2.

Akékol'vek zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené iba písomne, vo foľme
dodatkov a musia

J

4

5

6

bý

odsúhlasené obidvomi zmluvnými stľanami.

Zmluvné strany zmluvu prečítalia jej obsahu porozumeli. Vyhlasujú, źe zmluvaje prejavom
ich slobodnej vôle, nie je uzatvorená v tiesni a ani za nápadne neýhodných podmienok. Na
znak súhlasu s jej obsahom zmluvu vlastnoručne podpisujri'
Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosťdňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia v súlade so znením $ 47a ods. l zákona ć' 4011964 Zb.
občiansky zákonník v zneni neskoršíchpľedpisov.

preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jeho časť)je neplatné ďalebo
neúčinné,a dôvod tejto neplatnosti sa nevďahuje na cęlú Zmluvu' nemá takáto neplatnosť
ďalebo neúčinnosťza následok neplatnosť ďalebo nęúčinnosťďalších ustanovení zmluvy'
alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujil bez zbytočného
odkladu nahradiť takéto ustanovenie (eho ěasť) noqým tak, aby bol zachovaný úěel,
sledovaný uzavretím zmluvy a dotknuým ustanovením.

Ak sa

Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, každés platnosťou originálu, pľičomtri
vyhotovenia obdržíobjednávatel' a dve vyhotovenia dodávatel'.

1

Kalulá!ia ceny 1 odberové miesto
Dátum

23.oĹ.2o2o
24.Ot'.2020
Celkom

Počet
hodín

Počet
zdravotníkov

Odmena pre

Odmena

zdravotníka za hod.

zdravotníkom spolu

3

10

72

3

L0

L2

360
360

720

Administr. poplatkY
1 zdrav. na hod.

Administratívne
poplatky spolu

Za odpad

Suma spolu

3

90

50

500

3

90

50

500

180

100

1 000

/

-7
Za objednávate|'a

Za poskytovatel'a:

V

ŁŮ 's:
V Čadci, dňa

Staškove, dř'a Ż0.0|.Ż02l

ia)ł

VZL

Ing.

Ing. Martin Šenfeld, MBA
riaditel'

LadiśluJ',Ši-ĺĺ.ľo
starosta obce

Príloha č. 1: Lokalizácie jednotliqých

MoM

Príloha č. 2 kalkulácia ceny
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