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ZMLUVA Č. 070/60/2011/31 
O DIELO 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
Zhotoviteľ :            Slovenská republika  

správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
so sídlom: V. Spanyola 43,  012 07 Žilina 
v zastúpení: Ing. Daniela Bekeová, MPH - riaditeľka 
IČO: 17335825 
DIČ: 2020699923 
IČ DPH: SK 2020699923 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
č. účtu: 7000280518/8180 

a 
Objednávateľ:       SIBO DENT, s.r.o. 

  so sídlom: Vysokoškolákov 22, 010 08 Žilina 
  v zastúpení: MUDr. Simone Fábiková – konateľka 
  IČO: 36399582 

DIČ: 2020099268 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
č. účtu: 2922848701/1100 
Reg. OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 12977/L 

 
Čl. II. 

Predmet zmluvy 
Predmetom zmluvy je úprava podmienok, za ktorých sa zhotoviteľ zaväzuje za 

odmenu vykonať pre objednávateľa dielo riadne a včas, na svoje nebezpečenstvo a náklady 
a objednávateľ sa zaväzuje predmet diela prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie. 
 

Čl. III. 
Predmet diela 

Predmetom diela je sterilizácia zdravotníckeho materiálu pre potreby objednávateľa.  
 

Čl. IV. 
Miesto a doba plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonávať v areáli FNsP Žilina, oddelenie centrálnej 
sterilizácie. 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú- 5 rokov odo dňa účinnosti. 

 
Čl. V. 

Cena diela 
1. Cena diela je určená podľa cenníka, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako Príloha 
č.1 a ktorý má zhotoviteľ právo aktualizovať v súvislosti so zmenou jednotlivých úkonov, 
ktoré tvoria predmet diela. 
2. Cena diela bola stanovená na základe kalkulácie, ako cena dohodnutá v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
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3. V prípade, že počas trvania zmluvy dôjde k zmene kalkulovaných cien na základe zmien 
objektívnych vstupov (inflácia, DPH, a i.), má zhotoviteľ právo jednostranne upraviť cenu  v 
súlade so skutočnými nákladmi. Cena akýchkoľvek služieb doposiaľ zaplatená sa považuje za 
zálohovú platbu a zhotoviteľ upraví cenu dofakturáciou.  

 
Čl. VI. 

Podmienky vykonania diela 
1. Preberanie a odovzdávanie prádla sa uskutoční na oddelení centrálnej sterilizácie FNsP 
Žilina.  
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet diela v lehote najviac 2 dni odo dňa odovzdania 
sterilného materiálu zhotoviteľovi.  
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet diela na základe čiastkových objednávok 
objednávateľa.  
4. Spôsob vykonania predmetu diela sa bude riadiť ustanoveniami § 550-553 Obchodného 
zákonníka. 
5. Zhotoviteľ svoj záväzok vykonať dielo splní v súlade s ust. § 554-555 Obchodného 
zákonníka odovzdaním predmetu diela.  
6. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi spolu so sterilným materiálom aj vypísané tlačivo  
„Objednávka sterilného materiálu pre obvodných a odborných neštátnych lekárov 
a polikliniky“. Po zhotovení predmetu diela sa do tohto tlačiva urobí záznam o odovzdaní 
predmetu diela objednávateľovi, ktorý sa potvrdí podpismi zodpovedných zamestnancov 
zmluvných strán.  
7. Predmet diela musí byť vykonaný v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve.  

 
Čl. VII. 

Platobné podmienky 
1. Objednávateľ uhradí cenu za vykonanie predmetu diela na základe štvrťročne 
vystaveného daňového dokladu  zhotoviteľom. 
2. Splatnosť faktúry je 10 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, a to na účet                 
č. 7000280518/8180 vedený v Štátnej pokladnici, pričom ako variabilný symbol sa uvedie 
číslo faktúry.  
3. Faktúra je uhradená až v deň pripísania fakturovanej sumy na účet zhotoviteľa. 
4. Za omeškanie uvedenej platby bude objednávateľovi účtovaný úrok z omeškania, ktorý sa 
odvodzuje od základnej úrokovej sadzby (diskontnej sadzby) Európskej centrálnej banky 
platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu, podľa nariadenia vlády SR č. 
87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení 
nariadenia vlády č. 586/2008 Z. z. 
5.  Ak sa objednávateľ dostane so zaplatením ceny diela do omeškania, zhotoviteľ má právo 
počas trvania tohto omeškania nevykonávať predmet diela až do zaplatenia celého dlhu 
objednávateľa s príslušenstvom. 

 
Čl. VIII. 

Spôsoby a podmienky skončenia zmluvného vzťahu 
1. Zmluvný vzťah možno pred uplynutím dojednanej doby plnenia (čl. IV. bod 2) skončiť 
písomnou dohodou, alebo ho vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu, v jednomesačnej 
výpovednej lehote. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje 
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
2. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak z technických dôvodov nebude schopný 
splniť zmluvné povinnosti, a to bez povinnosti zabezpečiť pre objednávateľa náhradné 
splnenie predmetu diela. 
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Čl. IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo 
dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
2. Zmeniť alebo doplniť zmluvu je možné len v písomnej forme, na základe súhlasne 
prejavenej vôle zmluvných strán, a to formou dodatkov k zmluve, ktoré musia byť potvrdené 
a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré v zmluve nie sú výslovne upravené, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, nie v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, strany sa s jej obsahom dôsledne oboznámili a porozumeli 
mu, na znak čoho ju v štyroch vyhotoveniach podpisujú. 
5. Objednávateľ obdrží jeden a zhotoviteľ tri rovnopisy zmluvy. 
 
 
Príloha č.1: Cenová kalkulácia: Spracovanie sterilného materiálu v obalovom materiáli 
LUKASTERIK 
 
 
V Žiline dňa 28.04.2011 
 
 
Za zhotoviteľa:        Za objednávateľa: 
 
 
 
_______________________      ______________________ 
Ing. Daniela Bekeová, MPH           MUDr. Simone Fábiková 
           riaditeľka              konateľka 
 
 


