Z M L U V A č. 4/2022
o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany
POSKYTOVATEĽ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
so sídlom : Ipeľská 1, 040 11 Košice
Zastúpený: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD, MPH, regionálny hygienik
a generálny tajomník služobného úradu
IČO: 00606723
DIČ: 2020928052
Bank. spojenie: Štátna pokladnica Bratislava, č. ú. : 7000134545/8180
IBAN : SK61 8180 0000 0070 0013 4545
BIC/SWIFT : SPSRSKBAXXX
(ďalej len „poskytovateľ“)

OBJEDNÁVATEĽ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
so sídlom : Rastislavova 43, 041 90 Košice
Zastúpený : MUDr. Ján Slávik, MBA, generálny riaditeľ
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD, výkonný riaditeľ pre LPS
IČO: 00606707
DIČ: 2021141969
IČ DPH: SK2021141969
Bank. spojenie : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN : SK06 8180 0000 0070 0028 0550
BIC / SWIFT : SPSRSKBA
Štátna príspevková organizácia zariadená Zriaďovacou listinou MZ SR
č. 1842/1990 – A/I – 2 zo dňa 18.12.1990
(ďalej len „objednávateľ“)

Čl. II. Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi, v súlade s vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z. z.
o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie
prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku, ním
požadované výkony a to vykonanie odberov a laboratórnych skúšok vzoriek bazénových vôd
v rozsahu uvedenom v čl. III. bod 2 písm. a/ a b/ tejto zmluvy (ďalej len „odbery a skúšky“)
z rehabilitačných bazénov objednávateľa, ktoré sa nachádzajú na pracoviskách objednávateľa :
a/ Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, pracovisko Rastislavova 43,
Košice,
b/ Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, pracovisko Trieda SNP 1,
Košice.
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať odbery a skúšky pravidelne 1x mesačne na oboch
pracoviskách objednávateľa ( bod 1. / a/ a b/ tohto článku) a kontrolné odbery z dôvodu
nevyhovujúcich výsledkov hodnotiacich ukazovateľov v zmysle vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z. z.
3. V prípade opakovaných odberov a skúšok ( kontrolne odbery podľa bodu 2 tohto článku)
vykonaných na základe požiadavky objednávateľa z dôvodu nevyhovujúcich výsledkov
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laboratórnych vyšetrení nezodpovedajúcich požiadavkám platných právnych predpisov, bude
cena opakovaných výkonov opätovne fakturovaná podľa jednotkovej ceny uvedenej v čl. III. bod 2
tejto zmluvy.
Čl. III. Cena a platobné podmienky
1. Odbery a skúšky , ktorých vykonanie je predmetom tejto zmluvy budú poskytovateľom
poskytované za úhradu podľa zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli na cene poskytnutého plnenia tak, ako je uvedené v cenníku
poskytovateľa - Cenník odborných a laboratórnych výkonov zo dňa 1.1.2012, v znení Dodatku č. 1
zo dňa 1.4.2012, Dodatku č. 2 zo dňa 15.7.2012, Dodatku č. 3 zo dňa 8.8.2013, Dodatku č. 4 zo
dňa 30.4.2014 a Dodatku č. 5 zo dňa 8.7.2015 (ďalej len „Cenník poskytovateľa“).
2. Objednávateľ sa zaväzuje v zmysle bodu 1 tohto článku uhradiť dohodnutú cenu za skutočne
vykonané plnenie a to takto :
Kalkulácia predpokladanej celkovej ceny , jednotkové ceny plnenia:
a/ Odbery a rozsah skúšok - Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, pracovisko
Rastislavova 43, Košice:
E.coli: C-1.1.
5,80 € x 12 = 69,60 €
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37o: C-1.6
3,00 € x 12 = 36,00 €
Enterokoky: C-1.3.
5,80 € x 12 = 69,60 €
Staohylococcus aureus: C-1.8.
5,80 € x 12 = 69,60 €
Pseudomonas aeruginosa: C-1.4.
5,80 € x 12 = 69,60 €
Producenty: C-1.18.
2,00 € x 12 = 24,00 €
Konzumenty: C-1.19.
2,00 € x 12 = 24,00 €
CHSKMn: C-2.54
5,90 € x 12 = 70,80 €
Chlór – voľný: C-2.56.
3,60 € x 12 = 43,20 €
Chlór – viazaný: C-2.57.
3,60 € x 12 = 43,20 €
Stanovenie pH (reakcia vody): C-2.64.
2,50 € x 12 = 30,00 €
Odber vzoriek v teréne (za každú začatú hodinu)- pracovník s SŠ: A-1.
10,00 € x 6 = 60,00 €
Terénne merania (za každú začatú hodinu)- pracovník so SŠ :
10,00 € x 6 = 60,00 €
Vyhotovenie protokolu o laboratórnej skúške,
pokiaľ ďalej nie je uvedené inak: A-5.
5,00 € x 24 = 120,00 €
Spolu:
789,60 €
b/ Odbery a rozsah skúšok - Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,
pracovisko Trieda SNP 1, Košice:
E.coli: C-1.1.
5,80 € x 12 = 69,60 €
o
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 : C-1.6
3,00 € x 12 = 36,00 €
Enterokoky: C-1.3.
5,80 € x 12 = 69,60 €
Staohylococcus aureus: C-1.8.
5,80 € x 12 = 69,60 €
Pseudomonas aeruginosa: C-1.4.
5,80 € x 12 = 69,60 €
Producenty: C-1.18.
2,00 € x 12 = 24,00 €
Konzumenty: C-1.19.
2,00 € x 12 = 24,00 €
CHSKMn: C-2.54
5,90 € x 12 = 70,80 €
Chlór – voľný: C-2.56.
3,60 € x 12 = 43,20 €
Chlór – viazaný: C-2.57.
3,60 € x 12 = 43,20 €
Stanovenie pH (reakcia vody): C-2.64.
2,50 € x 12 = 30,00 €
Odber vzoriek v teréne (za každú začatú hodinu)- pracovník s SŠ: A-1.
10,00 € x 6 = 60,00 €
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Terénne merania (za každú začatú hodinu)- pracovník so SŠ :
10,00 € x 6 = 60,00 €
Vyhotovenie protokolu o laboratórnej skúške,
pokiaľ ďalej nie je uvedené inak: A-5.
5,00 € x 24 = 120,00 €
Spolu:
789,60 €
Jednotlivé odbery a skúšky sa zaväzuje objednávateľ uhrádzať po ich vykonaní poskytovateľom
a to na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 30
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku jednotlivých odberov a skúšok do 15 dní odo
dňa riadneho vykonania plnenia, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci,
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli odbery a skúšky vykonané.
V prípade omeškania s úhradou dohodnutej ceny sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť
poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov SR.
V cene uvedenej v bode 2. tohto článku nie sú zahrnuté náklady na dopravu pri použití
služobného motorového vozidla poskytovateľa na splnenie predmetu tejto zmluvy. Poskytovateľ
je oprávnený si uplatniť nárok na náhradu (refundáciu) nákladov na dopravu vlastným
služobným motorovým vozidlom a tieto náklady objednávateľovi vyfakturovať osobitne podľa
Cenníka poskytovateľa, len v prípade, ak objednávateľ na požiadanie poskytovateľa nezabezpečí
jeho dopravu.

Čl. IV. Doba platnosti zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.1.2022 do 31. 12. 2022.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej
zverejnení v Centrálnom registri zmlúv dňom 1.1.2022.
3. Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti podľa bodu 1. je ktorákoľvek zmluvná strana
oprávnená túto zmluvu písomne vypovedať. Výpovedná lehota sú 2 kalendárne mesiace a začína
plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť z dôvodov porušenia záväzkov poskytovateľa
uvedených v čl. V. bod 1.a 2. tejto zmluvy a v prípade opakovaného porušenia povinností podľa
čl. II. tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom preukázateľného doručenia
písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytovateľovi.

Čl. V. Osobitné ustanovenia
1.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu
poskytovateľovi ako veriteľovi, poskytovateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho
písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za objednávateľa je oprávnený
vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie pohľadávok poskytovateľa bez predchádzajúceho
písomného súhlasu objednávateľa je neplatné s odkazom na § 525 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že nevykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa
ako dlžníka, žiadny právny úkon, ktorým by bola alebo ktorého dôsledkom by bola alebo mohla
byť zmena v osobe poskytovateľa ako veriteľa, ktorý mu umožňuje platná právna úprava
o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne, pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme
ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojim
veriteľom a to vo vzťahu k pohľadávkam, vrátane príslušenstva, ktoré ku dňu platnosti tejto
zmluvy existujú a ktoré v budúcnosti vzniknú z ich akéhokoľvek vzájomného zmluvného vzťahu
poskytovateľovi ako veriteľovi a objednávateľovi ako dlžníkovi. Zmluvné strany sa dohodli, že
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4.

5.

5.

akýkoľvek právny úkon poskytovateľa ako veriteľa vedúci k zmene v osobe veriteľa je bez
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka absolútne neplatný. Súhlas za
objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
Objednávateľ súhlasí s využitím výsledkov odborných laboratórnych vyšetrení a expertíz pre
ďalšie odborné činnosti poskytovateľa, vrátane ich použitia na prípravu návrhov opatrení
v prípade nevyhovujúcich výsledkov vyšetrení.
Osoby oprávnené konať za poskytovateľa vo veciach plnenia tejto zmluvy (kontaktné osoby) :
a/ Mgr. Humeníková Henrieta, tel. č. 055/6114218, e-mail : humenikova@ruvzke.s
b/ Mgr. Ducsay Róbert, tel. č. 055 6114232, e-mail : ducsay@ruvzke.sk
Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach plnenia tejto zmluvy :
a/ Ing. Ľudovít Hudák, vedúci referátu Energetiky a vodného hospodárstva, tel. č. : 055 6153086,
+421 918801177, e-mail : ludovit.hudak@unlp.sk.
Zmluvné strany prehlasujú, že boli informované podľa § 19 a §20 zákona č.18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 13 a čl. 14 Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany ich
osobných údajov. Informácie o ochrane osobných údajov sú dostupné na www.ruvzke.sk

Čl. VI. Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane
po dve vyhotovenia.
Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo
forme písomných dodatkov k tejto zmluve.
Právne vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zák.
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, svoju vôľu vyjadrili
slobodne a vážne, nie v tiesni a za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach, dňa
Objednávateľ :

V Košiciach, dňa
Poskytovateľ:

________________________________
MUDr. Ján Slávik, MBA
generálny riaditeľ
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

_____________________________
MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH
regionálny hygienik

_________________________________
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD
výkonný riaditeľ pre LPS
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
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