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Zmluva o poskytovaní sterilizačných služieb 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Poskytovateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky  
                          so sídlom: Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 
                          zapísaná:  

                      živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky pod č. 404-9729 

                          register organizácií vedený Štatistickým úradom SR                                      

                          IČO: 17336112 

                          DIČ:2021068324 

                         IČ DPH: SK2021068324, (ďalej ako ,,poskytovateľ“) 

a 

Objednávateľ: MUDr. Mária Balázs s.r.o. 
                     Lesná 2001/6, 946 03 Kolárovo, prevádzka Mierová 28, 94603, Kolárovo  

                           Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel:  Sro, Vložka    
 
                           číslo:  56422/N 
 
                           IČO: 54 367 069 
 
                           DIČ:2121641775, ďalej ako ,,objednávateľ“). 
 
 
 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní 
sterilizačných služieb poskytovateľom objednávateľovi. 

2. Sterilizačnými službami sa na účely tejto zmluvy rozumie sterilizácia, t.j. vykonanie súboru 
činností, ktorých cieľom je dosiahnutie dekontaminácie, dezinfekcie a sterilizácie rôzneho druhu 
zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok na opakované použitie, vrátane 
termolabilných pomôcok (ďalej len „sterilizačné služby"). 

 

ČI. II. 
Odmena poskytovateľa a spôsob jej úhrady 

1. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi odmenu za skutočne vykonané sterilizačné služby vo výške 
určenej podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa, ktorý je zverejnený na webovom sídle 
poskytovateľa : https://www.nspnz.sk/oddelenie-centralna-sterilizaca-cennik/ 
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2. Odmena za poskytnuté sterilizačné služby bude poskytovateľom vyúčtovaná raz štvrťročne 
vystavením faktúry, ktorú sa objednávateľ zaväzuje uhradiť do 14 dní od jej doručenia. 

3. V prípade omeškania s úhradou vyfakturovanej odmeny v lehote splatnosti, objednávateľ uhradí 
poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

4. Poskytovateľ má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ je v 
omeškaní s úhradou faktúry viac ako 30 dní. 

 

ČI. III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať sterilizačné služby v rozsahu a v špecifikácii podľa objednávky 
objednávateľa. Objednávateľ spolu s objednávkou v dvoch exemplároch dodá poskytovateľovi  
zdravotnícky materiál za účelom vykonania sterilizácie, prevzatie ktorých potvrdí zodpovedný 
pracovník poskytovateľa a to svojim podpisom na objednávke . 

2. Poskytovateľ preberá objednávky každý pracovný deň najneskôr do 16,30 hod. 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť sterilizačné služby v prípade parnej sterilizácie do 24 hodín, 

v prípade formaldehydovej sterilizácie (termolabilné pomôcky) do 72 hodín od prevzatia 
objednávky a to na svojom príslušnom pracovisku. Výdaj sterilného materiálu sa uskutočňuje v 
pracovných dňoch od 7.00 do 16.30 hod . Poskytnutie sterilizačných služieb potvrdí objednávateľ 
pri prevzatí sterilného materiálu svojim podpisom na výdajke, ktorá je podkladom pre fakturáciu. 

4. Doručenie materiálu na sterilizáciu poskytovateľovi a prevzatie sterilného materiálu od 
poskytovateľa, je povinný zabezpečiť objednávateľ na vlastné náklady a v čase podľa tejto zmluvy.  

5. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu sterilného materiálu do okamihu odovzdania tohto materiálu 
objednávateľovi. Objednávateľ zodpovedá za prípadné poškodenie, resp. škody vzniknuté na 
sterilnom materiály po jeho prevzatí od poskytovateľa. Objednávateľ je povinný pri preberaní 
sterilného materiálu od poskytovateľa skontrolovať rozsah a kvalitu poskytnutých sterilizačných 
služieb a bez zbytočného odkladu reklamovať u poskytovateľa vady a nedostatky poskytnutých 
sterilizačných služieb. Ak sa potvrdí vada poskytnutých sterilizačných služieb, je poskytovateľ 
povinný bezplatne opätovne poskytnúť sterilizačné služby v objednanom rozsahu. 

 

ČI. IV. 
Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluva sa môže ukončiť: 

a) vzájomnou dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou jednej zo zmluvných strán s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná 

lehota začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede 
druhej zmluvnej strane. 

c) okamžitým odstúpením od zmluvy, pri hrubom porušení tejto zmluvy jednou zo zmluvných 
strán. 

 

ČI. V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno 
vyhotovenie. 
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2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len písomne, na základe obojstranného súhlasu jej 
účastníkov. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

4. V prípade sporu sa zmluvné strany zaväzujú prednostne ho riešiť dohodou. 
5. V prípade, že zmenou právnych predpisov nastane potreba úpravy tejto zmluvy a jej jednotlivých 

ustanovení, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k tejto zmluve tak, aby jej jednotlivé 
ustanovenia neboli v rozpore s platnými právnymi predpismi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

V Nových Zámkoch, dňa .................   V  Kolárove, dňa ..........................  
    
 
V mene poskytovateľa:     V mene objednávateľa:    
 
 
.........................................................           ...................................................... 
       MUDr. Karol Hajnovič                              MUDr. Mária Balázs              
                 Riaditeľ                                                                    konateľ  spoločnosti  
Fakultnej nemocnice s poliklinikou                                     MUDr. Mária Balázs s.r.o. 
              Nové Zámky                . 
 
 


