
ČÍslo faktúry: 2011/ /HDM 

DOHODA O CENE 

za poskytnuté poradenské, konzultačné služby, odborné posudky a laboratórne merania 
uzatvorené medzi: 
Dodávate/'om: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 

zastúpený regionálnym hygienikom MUDr. Martinom Kapasným, MPH 
IČO: 17335876 DIČ: 2020699956 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. ú. 700013557218180 

Odberatel'om: Mesto Rajec, Námestie SNP 212, 01522 Rajec 

ICO: 00321575 DIC: 2020637102 Tel: 0918592964 
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Rajec č. ú: 23621432/0200 

Cl. l 
Dodávate!' sa zaväzuje vykona!' pre odberate!'a na základe písomnej objednávky Č. 

AI20111018211HDM zo dňa 03.05.2011 tieto práce a služby: Odber a laboratórne vyšetrenie 1 
vzorky vody (minimálna analýza) Z vodného zdroja, ktorý zásobuje zariadenie "Základná škola, Ul. 
Lipová, 01522 Rajec" v rámci kolaudačného konania. 

Čl. II 
Dodávate!' a odberateľ sa vzájomne dohodli, že cena odborných a laboratórnych prác bude v 

súlade so zákonom č. 18196 Zb. o cenách. Odberateľ súhlasí, aby výsledky práce boli použité aj na 
realizáciu zákona NR SR Č. 35512007 z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a súčasne súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby 
úradného výkonu pod!'a zákona Č. 42812002 z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. 

Cl. 111 
Pre práce a služby v čl. 1. s prihliadnutím na dohodnu()) termín plnenia a čl. ll. tejto dohody, 

zmluvné strany dohodli predbežnú cenu takto : 

NV SR č. 34512006 Z. z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na l'udskú spotrebu a kontrolu 
kvality vody učenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších prepisov 

Mikrobiologické skúšky ................................................................... 68,70 € 
Chemické afyzikálne skú.5ky ............................................................. 78,60 € 
Odber vzorky .. .......................................................................... ..... .. ... 1 0,80 € 
Zhodnotenie protokolu o skúškach vôd ............................................ 12,60 € 
Prepravné U km! 0,30 €) ................................................................... 6,00 € 

Cena celkom: 176,70 €I 1 vzorka 
Osobitné ujednanie: 

V odborných technických otázkach tejto dohody je oprávnený jedna!': 
za dodávateľa: RNDr. Dagmar Jozeková 
za odberatel'a: Bc. Júlia Tomčíková - vedúca oddelenia výstavby MsÚ Rajec 

Čl. IV 
Odberatel' sa zaväzuje vykonať úhradu pod!'a čl. ll! najneskoršie v deň prevzatia výsledkov práce, ak 
bude k tomu dodávatel'om vyzvaný. Ten je oprávnený zadrža!' predmet zmluvy u seba, aby zabezpečil 
splatnosť pohl'adávky. 
Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch s tým, žejedno vyhotovenie ostáva každej strane. 

Zmluva nadobúda platnos!' dňom podpisu. 

Dohoda o cene bola vykonaná v zmysle platného cenníka RÚVZ so sídlom v Žit:ne-
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Predbeznu kontrolu vykonal: MUDr. Ale .a Sulova podpis: .... :~... fina:/", .. -:-... .. ;: ...... 

Dodávate/': MUDr. Martin lWnrrs r, 
, , .: ,~61l1ono, u 
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~dberateľ: ~~ .• ~ ". 


