
 

                                     Z M L U V A 

                                                   o poskytovaní služieb č. 17/2019/STR  

 

Vykonávateľ :       Žilinský samosprávny kraj - v správe Dolnooravskej 

                                nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégého D.Kubín 

                                Sídlo : ul. Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín 

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

                                Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

                                účet č. : 7000481029/8180  

                                IBAN : SK61 8180 0000 0070 0048 1029 

                                IČO : 00634 905 

                                DIČ : 202 056 37 54 

                              

Objednávateľ:      Branislav Laštic 

          Nemocničná 1944/10, 026 01  Dolný Kubín 

          IČO : 379 105 15  

          DIČ : 1073672556 

          Bankové spojenie : SLSP, pobočka Dolný Kubín 

          č. účtu : 0322647165/0900 

 

 

 

čl. I 

 

1. Predmetom zmluvy je na základe žiadosti objednávateľa poskytovanie alebo 

zabezpečovanie nižšie uvedených služieb vykonávateľom. Predmetné služby vykonávateľ 

realizuje v rámci svojej činnosti a na zabezpečenie prevádzkovania zariadenia. 

 

čl. II 

 

1. Vykonávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa odplatne poskytovať (zabezpečovať) tieto 

služby v nasledovných zmluvných cenách :        

• poskytovanie  stravovania  v zariadení  vykonávateľa. 

  Cena za stravný lístok na obed činí 3,00 EUR bez DPH (3,60€ s DPH).  

 

čl. III 

 

1) Vykonávateľ  bude  fakturovať  skutočné  poskytované  služby  mesačne   s   tým,   že  takto  

vystavená  faktúra  je  splatná  do 22 dňa  od jej vystavenia. 

2) Objednávateľ  sa zaväzuje  hradiť  predmetné  faktúry  v lehote splatnosti na vyššie 

označený účet vykonávateľa. 

3) Objednávateľ v prípade omeškania  s úhradou  faktúry je povinný  zaplatiť úroky z 

omeškania vo  výške  podľa   ust.  §  3  nariadenia   vlády   č.  87/95  Z. z.,   ktorým  sa 

vykonávajú   niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

čl. IV 

 

          Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od  l. 11. 2019 do 31.12.2019. 

 

                                                                        čl. V 

 

1) V prípade  zmien nákladov  spojených s poskytovaním dojednaných  služieb, napr.  zmena 

cien  energií, je vykonávateľ s objednávateľom   povinný  dojednať nové  zmluvné ceny  za 

poskytované služby s tým, že ak objednávateľ odmietne splniť túto povinnosť, je 

vykonávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

2) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcom po dni kedy prenajímateľ zverejní zmluvu na svojom 

webovom sídle 

3) Vzťahy   neupravené     touto   zmluvou   sa   riadia   príslušnými   ustanoveniami   

Obchodného zákonníka. 

4) Všetky dodatky  k tejto zmluve musia byť vykonané  písomne a schválené zmluvnými 

stranami. 

5) Táto   zmluva   sa   vyhotovuje   v  troch   rovnopisoch,   z   ktorých   objednávateľ obdrží  

jeden a vykonávateľ dva. 

 

 

V Dolnom Kubíne 31.10.2019  

 

Za vykonávateľa:                                                                 Za objednávateľa:  

 

 

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

    PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. v.r.                            

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


