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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  
 

 
Poskytovate�:  Z+M servis, spol. s r.o. 
  Sídlo:  Horelica 489, �adca 022 01 
  I�O:  44195591 
  I� DPH: SK2022615969   
  Bankové spojenie: �SOB 
  �íslo ú�tu: 4006349017 
  Zapísaná v obchodnom registri u Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro C, vložka  

20675/L 
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Martin Petrík, splnomocnenec na základe splnomocnenia zo 
d�a 07.01.2011 

 
Objednávate�:  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach 
 Sídlo:  Michalovce 

I�O: 173356780 
I� DPH: SK2020739391 
Bankové spojenie:. Štátna pokladnica 

  �íslo ú�tu: 7000139848/8180 
 
Štatutárny zástupca: MUDr. Janka Stašková, MPH – regionálna hygieni�ka 

  
uzatvárajú túto zmluvu:  
 

�lánok I. 

 Predmet zmluvy 

1.1. Poskytovate� sa zaväzuje po�as doby platnosti tejto zmluvy poskytnú� Objednávate�ovi nasledovné služby: 
obnova použitých tonerových kaziet a ekologická likvidácia nepoužívaných a poškodených tonerových kaziet 
(�alej len „služby“). 

1.2. Objednávate� sa zaväzuje za poskytovanie služieb uhrádza� odplatu vo výške uvedenej v prílohe. 1, ktorá 
tvorí neoddelite�nú sú�as�  zmluvy. 

�lánok II  

Doba trvania zmluvy a �as plnenia 

2.1 Táto zmluva sa uzaviera na dobu ur�itú od 01.10.2011 do 30.09.2012. 
2.2 Jednotlivé služby pod�a tejto zmluvy budú poskytované na základe písomnej alebo telefonickej požiadavky 
Objednávate�a. 
 

�lánok III. 

 Miesto plnenia 
3.1 Miestom poskytovania služieb je sídlo Objednávate�a uvedené v tejto zmluve.    
Kontaktná osoba: Ing. Jana Mihal�ová 
Telefón: 056/6880616 
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�lánok IV. 

 Fakturácia a platobné podmienky 

4.1 Poskytovate� vystaví ú�tovný doklad po poskytnutí jednotlivej služby pod�a bodu 4.2.  

4.2 Faktúra bude ma� náležitosti ú�tovného dokladu v zmysle platných právnych predpisov.  

4.3 Faktúry budú vystavované a zasielané  Objednávate�ovi na adresu uvedenú v tejto  zmluve. 

4.4 Lehota splatnosti faktúr je 21 dní od vystavenia faktúry Poskytovate�om. 
4.5 Zmluvné strany sa dohodli na cenovom bonuse – 20 % z koncového cenníka, ktorý tvorí neoddelite�nú sú�as� 
zmluvy o poskytovaní služieb. Všetky pe�ažné plnenia pod�a tejto zmluvy a jej príloh sú ur�ené s DPH resp. 
akouko�vek inou da�ou  alebo platbou  v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí orgánov 
o osôb na to príslušných.  

�lánok V. 

 Odstúpenie od zmluvy 

 
5.1 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpi� od tejto zmluvy ak niektorá zo strán podstatným spôsobom porušila 
túto zmluvu.   

5.2 Za podstatné porušenie zmluvy niektorou zo zmluvných strán sa  považujú mimo iného tieto skuto�nosti:  

- Zmluvná strana je v pred�žení alebo v úpadku alebo bol na jej majetok vyhlásený konkurz alebo  vstúpila do 
likvidácie alebo bola proti nej nariadená exekúcia postihujúca majetok v takom rozsahu, ktorý môže ovplyvni� 
jej schopnos� plni� záväzky pod�a tejto zmluvy 

- Zmluvná strana nesplní ktorúko�vek povinnos� pod�a tejto zmluvy,  a to ani v dodato�nej 30-dennej lehote od 
obdržania písomnej žiadosti od  na odstránenie takéhoto porušenia. 

- Pokia� nemôže zmluvná strana z akýchko�vek dôvodov, vrátane dôvodov z vyššej moci, pokra�ova� v plnení 
tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako jeden mesiac. Túto skuto�nos� je zmluvná strana povinná oznámi� druhej 
zmluvnej strane bezodkladne potom, ako sa o nej dozvie.  

5.3 V prípade odstúpenia od zmluvy, sú zmluvné strany povinné vzájomne vyporiada� svoje záväzky vzniknuté 
pod�a tejto zmluvy alebo s �ou súvisiacich.   

5.4 Odstúpenie od tejto zmluvy je ú�inné odo d�a doru�enia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej 
zmluvnej strane. K tomuto d�u zmluva zaniká.  
 

�lánok VI. 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 

6.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli nasledovné zmluvné 
pokuty. 

6.2 Ak Objednávate� nezaplatí cenu za službu do 30 kalendárnych dní, Poskytovate� má nárok požadova� 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %  z dlžnej ceny za každý aj za�atý de� omeškania. 

6.3 Ak Poskytovate� neodovzdá predmet služby v lehote do 30 kalendárnych dní, Objednávate� má nárok 
požadova� zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu za každý aj za�atý de� omeškania. 

6.4 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplat�ujú zmluvné pokuty je do 21 kalendárnych dní odo d�a ich 
doru�enia. Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením 
zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vz�ahuje zmluvná pokuta. 

6.5 Náhrada škody sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka 513/91 Z. z. §373 - §386. 
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�lánok VII. 

 Závere�né ustanovenia 

7.1 Táto zmluva môže by� menená len formou písomných o�íslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

7.2 Právne vz�ahy vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka �. 513/1991 Z.z. a �alšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

7.3 Táto zmluva bola zhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre obe zmluvné strany.  

7.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pre�ítali, že zodpovedá ich pravej, slobodnej a vážnej vôli a že 
nebola uzavretá za jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz �oho pripojujú svoje podpisy. 

7.5 Zmluva nadobúda platnos� d�om podpisu oboma zmluvnými stranami, ú�innos� 1.10.2011. 
 

 
 

V Michalovciach  d�a: 26.9.2011 
 
 
Za Poskytovate�a:       Za Objednávate�a:  
 
 
 
 
..........................................................    .............................................................. 
Mgr. Martin Petrík      MUDr. Janka Stašková, MPH 
             regionálna hygieni�ka 
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