-Zmluva č. 2112019/ŠVPÚ/DK
o kontrolnej

činnosti

uzavretá podľa § 591 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi
Vykonávateľom kontroly:

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
Zastúpený: MVDr. Martin Mojžiš, generálny riaditeľ
IČO:42355613
DIČ: 202397441
Organizačná zložka:
Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
Jánoškova 1611158, 026 01 Dolný Kubín
Bank. spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:SK74 8180 0000 0070 00501456
(v ďalšom len "vykonávatel"')
a

Objednávateľom kontroly:

Obec Brestov
Brestov 99, 082 05 Šarišské Bohdanovce
Zastúpený: Jozef Šoltés, starosta obce
IČO: 00326844
DIČ: 2021225393
(v ďalšom len "objednávatel"')

l.
Predmet kontroly
II Predmetom kontroly je vykonávanie laboratómeho vyšetrenia vzoriek pitnej vody na
mikrobiologické, biologické a fyzikálno - chemické analýzy v rámci vlastnej výstupnej
kontroly v zariadení objednávateľa - VEREJNÝ VODOVOD, nachádzajúcom sa v obci
Brestov vykonávateľom, o čom vykonávateľ vystaví protokol o skúške a záväzok
objednávateľa kontroly zaplatiť za vykonanú kontrolu odplatu podľa podmienok dohodnutých
touto zmluvou.
21 Kontrola sa vykoná podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.247/2017 Z. z.,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody,
programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou a podľa Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR č.636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky
na kvalitu surovej vody ana sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch.
31 Kontrola sa vykoná na vzorkách odobratých v mieste výkonu kontroly vykonávateľom
kontroly na základe tejto zmluvy.
4/ Na uvedenú ČilIDOSť je vykonávatel' kontroly oprávnený - autorizovaný MP SR, ŠVPS
Bratislava.

51 Vykonávateľ je oprávnený vykonávať odber a kontrolu na základe osvedčenia o akreditácii
č. S 117 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou, Bratislava.
II.
Čas vykonávania kontroly
II Kontrola sa bude uskutočňovať počas dohodnutej doby t.j. od 01. 03. 2019 - 31. 03. 2023
s počtom odberov podľa dohody medzi vykonávateľom a objednávateľom v zmysle Vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva SR č.247/2017 Z.z. a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia
SR č.636/2004 Z. z..
III.
Odplata za vykonanie kontroly
II Cena za výkon kontroly je dohodnutá
Minimálna analýza (bez stanovenia Clostridium perfringens , hliníka): 93,15 €
Úplná analýza bez rádioaktivity:
545,49 €
Úplná analýza s rádioaktivitou:
621,09 €
V prípade vykonania iného rozsahu analýz (doplnenie resp. vylúčenie niektorých parametrov)
cena dohodou.
V cene je zahrnutý akreditovaný odber vody, odberné nádoby, odvoz do laboratória
vykonávateľa kontroly, vystavenie protokolu a zhodnotenie výsledkov podľa platnej
legislatívy.
21 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie kontrol dohodnutú odmenu na základe

faktúry vystavenej vykonávateľom. Právo fakturovať má vykonávateľ až po skončení
laboratórneho úkonu v zmysle tejto zmluvy. Objednávka sa bude považovať za splnenú
odovzdaním Protokolu o skúške - výsledku vyšetrenia pomocou Slovenskej pošty a.s.
Bratislava objednávateľovi, t.j. výkon kontroly bude ukončený podaním písomnej zásielky
vykonávateľom kontroly Slovenskej pošte, a.s.
IV.
Miesto vykonania kontroly
Kontrola kvality vôd podľa požadovaných ukazovateľov sa vykoná v sídle vykonávateľa
kontroly, ktorým je príslušné laboratórium Skúšobné laboratórium Prešov, Bajkalská 28, 080
91, Prešov, jeho odbornými pracovníkmi.
V.
Povinnosti objednávateľa
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť vykonávateľovi kontroly potrebnú súčinnosť a určí
prípadný rozsah predmetu vykonávania kontroly.

VI.

Splnenie kontrolnej činnosti
Vykonávateľ laboratórnej kontroly splní kontrolnú činnosť odovzdaním osvedčenia o
vykonanej kontrole, ktorým je "Protokol o skúške č.:", a to poverenému pracovníkovi
objednávateľa, alebo podaním písomnej zásielky - Protokolu o skúške na príslušnom
poštovom úrade Slovenskej pošte a.s. Bratislava na doručenie zásielky objednávateľovi.

VII.

Podmienky platenia a sankcie
11 Cena za výkon kontroly je uvedená v Sadzobníku vykonávateľa pre príslušný kalendárny
rok vydanom vykonávateľom (v ďalšom len "sadzobník"), ktorý tvorí prílohu č.l. v súlade so
zák.č.l8/l996 Z.z. o cenách v platnom znení, s ktorým objednávateľ súhlasí.

21 Objednávateľ

sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie kontrol dohodnutú odmenu podľa
sadzobníka, na základe daňového dokladu - faktúry vystavenej vykonávateľom.

31 Podmienkou

pre vyúčtovanie dohodnutej odplaty je riadne vykonanie
odovzdanie protokolu o skúške v zmysle bodu 1. článku VI. tejto zmluvy.

41 Objednávateľ

sa zaväzuje uhradiť vykonávateľovi
splatnosti, ktorá je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

kontroly

a

kontroly doručenú faktúru v lehote

51 Za každý deň omeškania s platením sa objednávateľ zaväzuje uhradiť vykonávateľovi
kontroly úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy.

VIII.

Záverečné ustanovenia
11 Túto zmluvu možno meniť na základe dohody zmluvných strán vo forme písomných
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

21 Objednávateľ

môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak vykonávateľ nevykoná
vyšetrenie vzoriek v dohodnutej lehote, a to potom ako objednávateľ písomnou výzvou
poskytne primeranú náhradnú lehota na plnenie v dlžke lO-tich dní od doručenia výzvy
vykonávateľovi.

31 Vykonávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak mu objednávateľ neuhradí čo i len
jednu splatnú faktúru, a to ak objednávateľ neuhradí dlžnú čiastku ani po písomnom
poskytnutí náhradnej lehoty na plnenie v dÍžke najmenej 5-tich dní od doručenia písomného
oznámenia s uvedením náhradnej lehoty plnenia.

41 Právo odstúpiť od tejto zmluvy môže uplatniť účastník tejto zmluvy takým spôsobom, že
okrem písomného oznámenia
ktorému od zmluvy odstupuje.

odstúpenia

s uvedením

dôvodu uvedie účastník dátum ku

51 Zmluvné strany sú si navzájom povinné splniť záväzky, ktoré vznikli z tejto zmluvy, ku
dňu odstúpenia od zmluvy.

61 Zmluvu je možné zrušiť na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán, a to aj pred
uplynutím lehoty uvedenej v bode II. tejto zmluvy.

71 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán
dostane jedno vyhotovenie.

81 Účastníci zmluvy prečítali túto zmluvu a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
91 Zmluva je uzatvorená do 31.03.2023.
101 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom Č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
III Zmluvné strany vyslovene súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane
príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
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