
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 02/2019/NO 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení 

 (ďalej len ,,Zmluva“) 

 

Poskytovateľ:   

Obchodné meno:  Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého  

                               Dolný Kubín    

Zástupca:              PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. - riaditeľ 

Sídlo / adresa:       Nemocničná 1944, 026 01 Dolný Kubín 

IČO: 00 634 905 

DIČ: 202 056 37 54 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN : SK92 8180 0000 0070 0048 1053 

 

(ďalej len ,,poskytovateľ“) 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: MUDr. Jana Vilčeková, s.r.o. 

Sídlo:         Nemocničná 1977,  026 01 Dolný Kubín 

V zastúpení: MUDr. Jana Vilčeková, konateľ 

IČO:   36441473 

DIČ:   2022157280 

Bankové spojenie: SLSP a.s. 

Číslo účtu (IBAN): 0323100612/0900 

(ďalej len ,,objednávateľ“) 

(ďalej spolu aj len ,,zmluvné strany“) 

 

          Čl. I. Predmet zmluvy 

• Predmetom tejto Zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť skladovanie a likvidáciu 

nebezpečného odpadu - katalógové číslo 180103, 180104 a 180109 (odpad, ktorého zber 

a zneškodnenie podlieha osobitným požiadavkám). 

 

Čl. II. Zmluvné podmienky 

• Objednávateľ sa zaväzuje, že za účelom plnenia záväzku poskytovateľa uvedeného v čl. I bod 

1. tejto zmluvy zabezpečí, aby nebezpečný odpad ukladal do riadne označeného zabaleného 

nepriepustného obalu odolného voči prepichnutiu a riadne zabezpečeného voči neoprávnenému 

otvoreniu.  



Čl. III. Platobné podmienky 

• Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude poskytovateľovi  za poskytnuté služby (resp. 

ich sprostredkovanie) uvedené v čl. I. bod 1 tejto zmluvy platiť paušálne 10  € + DPH raz 

mesačne.   

• Poskytovateľ vystaví na túto platbu faktúru so splatnosťou 15 dní odo dňa doručenia faktúry 

a to na účet poskytovateľa.  

• Ak objednávateľ neuhradí platbu v lehote uvedenej v ods. 2, je povinný zaplatiť zmluvnú 

pokutu vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania 

s úhradou predmetných peňažných plnení.  

 

   Čl. IV. Doba trvania Zmluvy 

• Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú, od 1. 1. 2019 do 31.12.2019. 

• Túto zmluvu je možné kedykoľvek ukončiť na základe dohody Zmluvných strán alebo 

výpoveďou zo strany Objednávateľa alebo Poskytovateľa, v 1-mesačnej výpovednej dobe, ktorá 

začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená. 

 

                                           Čl. V. Záverečné ustanovenia 

• Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.  
• Túto Zmluvu je možné písomne meniť a dopĺňať len vo forme postupne číslovaných dodatkov 

tejto Zmluvy, podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

• Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží jeden rovnopis, 

Poskytovateľ dva rovnopisy. Všetky rovnopisy majú rovnakú platnosť a záväznosť. 

• Zmluvné strany po prečítaní tejto Zmluvy výslovne vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že 

bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani 

za nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho 

pripájajú svoje podpisy. 

 

   V Dolnom Kubíne, dňa : 2.1.2019 

 

 

     Za Objednávateľa:                                                                  Za Poskytovateľa: 

 

 

   --------------------------                                                                ------------------------- 


