
ZMLUVA  O DIELO 
Č.: 070/02/2012/49 

 
uzatvorená podľa ustanovenia §-u 631 a nasl. Obč. zákonníka /ďalej len zmluva/ 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 
 
Zhotoviteľ :           Slovenská republika 
                                správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
                                so sídlom: V. Spanyola 43,  012 07 Žilina 
                                v zastúpení: MUDr. Štefan Volák, riaditeľ 
                                IČO: 17335825 
                                DIČ: 2020699923 
                                IČ DPH: SK 2020699923 
                                bankové spojenie: Štátna pokladnica 
                                č. účtu: 7000280518/8180 
                                 

a 
 

Objednávateľka  :  Ačjaková Marcela 
                                 bytom :  
                                 rodné číslo :  
 

za týchto podmienok: 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je úprava podmienok, za ktorých sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať 
pre objednávateľku sterilizáciu zdravotníckeho materiálu. 

 
Čl. III. 

Predmet diela 
Predmetom diela je sterilizácia tracheostomickej kanyly 4 CFN SHILEY v počte 4 

slovom štyri kusy/ mesačne  pre mal. dieťa objednávateľky. 
 

Čl. IV. 
Miesto plnenia 

Miestom plnenia diela je FNsP Žilina, oddelenie centrálnej sterilizácie. 
 

Čl. V. 
Doba plnenia 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo odo dňa účinnosti,   pričom zmluva je 
uzatvorená na dobu neurčitú. 
 

Čl. VI. 
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. Cena za jeden kus sterilizácie je 0,81 € bez DPH a 0,97 € s DPH. 
2. Cena diela bola stanovená na základe kalkulácie, ako cena dohodnutá v súlade so zákonom  
č. 18/1996 Z. z. o cenách. 
 
 



Čl. VII. 
Fakturácia a platobné podmienky 

1. Objednávateľka sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi  na účet č. 7000280518/8180, IBAN: 
SK94 81800000007000280518  účet v Štátnej pokladnici   cenu podľa rozsahu vykonaného 
diela, v lehote 14 dní odo dňa doručenia daňového dokladu vyhotoveného zhotoviteľom. 
2. Za omeškanie uvedenej platby bude objednávateľke 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. 
3. Úrok z omeškania nemá vplyv na náhradu škody, ktorá vznikla niektorej zo zmluvných 
strán, nesplnením zmluvnej povinnosti 
 

Čl. VIII. 
Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvu  možno vypovedať v lehote jedného mesiaca a výpovedná lehota začína plynúť 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom výpoveď došla druhému 
účastníkovi zmluvy. 
2. V prípade, že oddelenie centrálnej sterilizácie nebude spôsobilé z technických príčin 
realizovať predmet diela, je poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, a to bez povinnosti 
zebezpečiť pre objednávateľku náhradnú možnosť realizácie diela. 
 

Čl. IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na svoje nebezpečenstvo. 
2. Zmluva nadobúda platnosť  podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po zverejnení v CRZ. 
3. Zmeniť, alebo doplniť zmluvu je možné len v písomnej forme,  na základe súhlasných 
prejavov účastníkov zmluvy.  
4. Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, riadia sa zmluvné vzťahy a právne pomery 
zmluvných strán príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími súvisiacimi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú k predmetu zmluvy. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, nie v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu, s ktorým sa dôkladne oboznámili porozumeli, 
na znak čoho ju v štyroch vyhotoveniach podpisujú. 
6.  Príloha č.1  zmluvy tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 
7.  Objednávateľka obdrží jeden a zhotoviteľ tri rovnopisy zmluvy. 
 
 
V Žiline dňa  21.11.2012                                                     V Pšurnoviciach dňa 
 
 
 
 
 
 
.......................................................                                        .............................................                                   
     MUDr. Štefan Volák                                                                 Ačjaková Marcela 
           riaditeľ 


