
Z M L U V A  O D IE L O
(§ 536 a násl. Obchodn. zákonníka)

Objednávateľ:
Dolnooravská nemocnica s polildinikou

MUDr. L. Nádaši Jegeho Dolný Kubin 
026 14 D o ln ý  K u b ín

IčlhOlW iW .VIč #>z.Kí W  . !„
Z SLČ1 m  0000 GO  ̂ Wi°!

Sflufusfa'r tu OfitŤríu,z PnVr. h), 
Zhotoviteľ: DDD -  DEROS, s.r.ó. Madačova 1469/í 

IČO: 52 571 556, DIČ: 2121077365 
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., Ružomberok 
Číslo účtu: SK46 1100 0000 0029 4907 4574

•jrtu Ondí te z PnDr. ŕítii.<Lf ťh'K-fač, , ~~ ríčCčĹi'/lLf
ROS, s.r.o. Madačova 1469/12, 034 01 Ružomberok /

Ustanovený zodpovedný zástupca:
Roman Ondrejka, Madačova 1469/12, 034 01 Ružomberok 

Podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri pod číslom: 570 - 16189
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro Vložka číslo : 72937/L

Predmet diela:
Predmetom zmluvy je vykonávanie diela: Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne 

použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

Doba vykonania diela:
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo dva krát ročne. Vykonanie diela musí byť vykonané podľa platných 

technologických postupov pre prácu DDD.
Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať (potvrdenie dodacieho listu) a zaplatiť cenu diela.

Cena diela:
Za dielo zaplatí objednávateľ cenu stanovenú podľa priloženého cenníka buď v hotovosti v deň vykonania diela, alebo 

prevodom do 14 dní od vykonania diela. Pri omeškaní so zaplatením faktúry zaplatí objednávateľ úroky z omeškania 0,1% 
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Dohodnutá ročná cena : dohodou 
Zmluva sa uzatvára na dobu: neurčitú

Záruky:
Zhotoviteľ na svoje vykonané dielo poskytne záruku objednávateľovi 1 mesiace od prevzatia diela objednávateľom (t.j. od 

podpisu dodacieho listu).

Záverečné ustanovenia:
Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa ustanovení Obchodného 

zákonníka.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden exemplár.
Zmenu zmluvy možno urobiť iba písomne.
Účastníci vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, a na znak súhlasu ju potvrdzujú.

V Ružomberku dňa:

NAM HTC
Roman Ondrejka v.r.

NAM HTC
PhDr. Jozef Mintál, MBA,MEng., v.r.


