č.

Zmluva o dielo

'Í <-J / OD HM / 5 / 2 O17

Uzatvorená podľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka (č. 513/1991 Zb.) medzi
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Palárikova 1156, 022 O1 Čadca
v zastúpení: Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA
vedúca služobného úradu

Zhotoviteľ:

IČO: 173 354 93
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
Objednávateľ:

Obec Oščadnica
Obecný úrad Námestie M. Bernáta 745
023 O1 Oščadnica
zastúpený: Ing. Peter Zeljenka, poverený zamestnanec obce
IČO: 00314170
DIČ: 2020421513
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu:

za nasledovných podmienok a obsahu:

Článok I.

Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe písomnej objednávky objednávateľa vykonať dielo
v lehote najneskôr do 30 dní: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné
povolenie „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej
škole v Oščadnici".

Článok II.
Cena

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela. Cena je stanovená
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a cenníkom poskytovaných služieb v RÚVZ Čadca platným od 18.01.2017.
V danom prípade faktúrovaná cena podľa cenníka zodpovedá:
písmenu

A

položke

3x10 €

v sume

30.00 €

Spolu:

30.00 €

Objednávateľ sa zaväzuje vykonať úhradu ceny za vykonanie diela podľa
vystavenej faktúry v lehote splatnosti uvedenej na faktúre na účet
Štátna pokladnica, 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 RÚVZ Čadca
účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok III.
Predmet zmluvy o dielo sa odošle poštou objednávateľovi po úhrade faktúry
ak sa nedohodnú inak.

Článok 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 odstúpenia s uvedeným dátumom. Zmluvu
možno zrušiť dohodou zmluvných strán po vyrovnaní všetkých podlžností.
Účastníci prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom.

V Čadci, dňa 22.05.2017

V ....................... , dľía ...................... .
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VERE JNČHO ZD'?AVOTN{CTVA
so sic!Iom v Cadci
vedúci služobného úradu

Zhotoviteľ:
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--/
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