
ZMLUVA O DIELO č. 2011/00779/OOZPŽ  
 

podľa § 536 a nasled. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení noviel, uzatvorená 
medzi : 
objednávateľom :    

-    názov (meno), presná adresa :  TPA Spoločnosť pre zabezpečenie 
kvality a inovácie s.r.o. 
Neresnícka cesta 3 
Z V O L E N 
960 01 

-    v mene objednávateľa koná : Prokúra: Ing. Dancs Norbert 
     Remeselníková Oľga 
-    bankové spojenie a číslo účtu : UNIKREDIT BANK Slovakia a.s.                                              
                                                            
- IČO :    35 871 164 
- IČ DPH :    SK2021761269 

      
a 
 

zhotoviteľom : Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej 
Bystrici, Cesta k nemocnici č. 1, 975 56 Banská Bystrica 
zastúpeným : MUDr. Eleonórou Fabiánovou, PhD. poverenou na 
 zastupovanie regionálneho hygienika                        
IČO : 606 979 

  Štátna pokladnica , č.účtu : 7000138159/8180 
   V symbol : 201100779  
   Špecifický symbol : 1145 
   K symbol : 0308 

V platbe je nutné uviesť variabilný symbol 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 
nie je platiteľom DPH. 

 
Čl. 1. 

 
Predmetom zmluvy je požadovaná odborná a laboratórna expertíza podľa objednávky 

č...............2011/011/Zv...............zo dňa .................................14.02.2011 ................................ 

 
Čl. 2. 

Obsahom plnenia zmluvy je :  
 

- laboratórny rozbor - gamaspektrometrická analýza drveného stavebného 
materiálu špecifikovaného v objednávke alebo sprievodnom 
liste vzorky 

  
Ide o :    opakované výkony, ktoré sa ukončia do 31.12.2011 

 
 
 
 



Čl. 3. 
Objednávateľ súhlasí s vyhotovením odbornej a laboratórnej expertízy, ktorá tvorí predmet 
zmluvy a je špecifikovaná v bode 2 v dobe do 30 dní  od potvrdenia zmluvy a po pripísaní 
ceny za dielo na účet zhotoviteľa.. 

Čl. 4. 
1.  Cena za realizáciu predmetu plnenia je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 

18/1996 Z.z. o cenách s ohľadom na ceny použitých chemikálií, materiálu a 
laboratórnych prístrojov a  pracovný čas odborných pracovníkov Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, ktorí sa na vypracovaní expertízy budú 
podieľať. 

2. Ak dôjde po podpísaní zmluvy k zmene rozsahu kvantitatívnych alebo kvalitatívnych 
ukazovateľov vykonávaných expertíznych prác spôsobenej okolnosťami na strane 
objednávateľa alebo zhotoviteľa, ktoré by o viac ako 5 % ovplyvnili dohodnutú cenu 
diela, zmluvné strany sa zaväzujú v lehote 7 dní od oznámenia takejto skutočnosti 
druhej zmluvnej strany, dodatkom k zmluve zreálniť cenu vykonávanej expertízy. 

Cena podľa priloženého cenníka –  49,79 € za 1 vzorku 
Na jednotlivé analýzy budú vystavené faktúry  
 

Čl. 5. 
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu zodpovedajúcu predmetu plnenia podľa čl. 2 tejto 
zmluvy na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Zhotoviteľ akceptuje úhradu faktúry: 
A: bankovým prevodom na účet v Štátnej pokladnici č. ú. 7000138159/8180 

V symbol : 201100779   Špecifický symbol : 1145   K symbol : 0308 
B: platbou v hotovosti v pokladni RÚVZ v Banskej Bystrici 

Čl. 6. 
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym vykonaním prác 
špecifikovaných v čl. 2 a odoslaním výsledku zodpovedajúceho obsahu zmluvy poštovou 
prepravou na adresu objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje po úhrade dohodnutej ceny 
v zmysle čl. 4 a 5 tejto zmluvy vykonané dielo prevziať. 
      Čl. 7. 

1. Objednávateľ súhlasí s využitím výsledkov odbornej a laboratórnej expertízy pre 
ďalšie odborné činnosti zhotoviteľa vrátane návrhu opatrení v prípade závadnosti 
vzoriek. 

2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na 
základe pravdivých údajov, ich skutočnej a slobodnej vôle, nebola dohodnutá v tiesni 
ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a na znak toho ju podpisujú. 

4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle zhotoviteľa. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve 
vyhotovenia obdrží každá zmluvná strana. 

 
Zhotoviteľ :      Objednávateľ : 
 
 
_________________________________    ____________________________ 
MUDr.Eleonóra Fabiánová, PhD.    prokúra: Ing. Dancs Norbert 
poverená na zastupovanie regionálneho hygienika      Remeselníková Oľga 
    
V Banskej Bystrici, dňa 18.02.2011 


