
Zmluva č.11212022
uzatvorená v zmys|e § 2ó9 ods. 2 obchodného zákouíka v platnom zDení

čl. I
zmluyné §tranyl. zhotovitel'

Nemocnica s poliklinikou Myjava
z€snipená:
Ičo
Ič DPH
úě"t,

2. objednávateť
Dia Msíia Tattoo studio

zashipenrá:
sídlo:
adresa prevádzky:
lCO:
DIČ
čislo účtu:

PhDr. Elena Šteffková, MPH_ pover€ná riadením
006]L0,121
sK202l039988
IBAN sK98 8t80 0000 0070 o05l 0627

Lukáš slávik
Kamenné 1060/26,907 01 Myjava
Btadáčov á 254, 907 01 Myjava
53639537
1085741,145
IBAN sK48 l l l l 0000 0016 5112 5004

čl.
predmet zmlutT

.Predmetom ar.ltwy je ávázok áotovitera veýúať a aneškodniť nižšie uvedený druh
odpadq za podmi€nok uvedených v nasledujúci;h čbrrkoch tejto zrnluvy.
180103 - odlady, ktorých zber a aneškodňovanie podli;hajú o*bit ry- poáua""klrn

z hťadiska prevencie nákazy.

aoU" 
" 
,,*ool"oij'#luyného bhu

l. Zmluva sa uzafuára na dobu neúčitú a nadobúda platnoď dňom |.2-2022 aw zverejnefi
v anysle zikona.

2. Zm\xrÉ vďahy je možné ukoněiť \.ýpoveďoq pňčom výlnve-d!á lehota je dva mesiace a
začína ply!út'pn"ým dňom kalendámeho mesiaca" nasledujúceho po doru8eni lýpovede.

3. Zmluvné vďahyje možné ukončiť aj dohodou zrnluvných §trán,

".,u""ž';il.*oo
l. objednivatef sa zavázuje odpad uvedený v člár*u č. II tejto zrnluvy baliť nasledovne:

a) ihly vhadzovať do typizovaných wrdených plasto\.ých nádob alebo napr. bandasiek od
dezinfekčných prostriedkov a pod. (nie PET n'aš€). Po ich naplneni sa vkladajú do
modrého igelitového !Ťeca,

b) striekačky, infiizne súpavy apod. sa zhromažďujú v papiero\.ých krabiciach. Po ich
naplneni sa vkladajú do modrého igeliúového vleca,

c) t mpón, infikovaný obvázo\.ý maúeňál apod. sa vhadzujú priamo do modrého
igelitového vfeca"

Vrecia s odpadmi musia by'zaviazané šnurou a označené menom zariadenia a



názvom odpadu (i}rly, striekačkv- tamoóny.,,). Každý ortpad, uvedený pod písnenom
a), b), c), rnusí bť balený osobiúe.

2. Objedníva&r doloá pri každom odovzdálani.{rydu tiež vyplnený ,,identifikačný listnebezpečnébo odpadu,, a k pot!Ťdeniu ,,sprievodný ji§t nebe;;;;;;ffi;.
3. Zhotoviler sa zavázuie označelÝ. 

3 
riadne zabalený odpad prelziať v prieslorochspalovne NsP Myjava v stanovený deň,. tj 

"ždy 
,;št"l":ň;t#ňo-il3o loa, Ďa"jsa zavázuje viesť evidenciu *oáuu odoúruteú ;dd;;;il-prJJlrL pr"api*u.

4, zhoúovitel' bude odovzd€ný n.bezpečný odpad vážiť a samostatoe evidovať.

ceaa a ptatobČi'é}odmienlry

l. c€na z. prclzatie a sprosMkovalie zneškodnenia predmettého odpad,lje236€rkg,bez

2. Úbrada za zneškodňovaoie odoadu
do l 4 d!.í po vystavenl f.k ,lry' á",ntÍ.";.ykonávať 

beáolovo§tným spósobom l x/rok,

3. v pdpade znďkodnenja Dredmďnébo odpadu Y_suEe menšej ako 5ebezDPHzarck,bude objedoávateíovi vysLvená fokrjra v srrrrre Se Ě priňJÓfr, 
"řJpl"gr* ,rr,r.a"

"e""*toŤ',r]t|oor"ol"

' }ťffi"a anrluvou leupŤavené sa dadia pdslušnými u§t8noveniaíni obchodoého

' ffiffil"jHg#fi"Ť;#J:+: rykon8ť po predch&tzajúcom sriúrlase zrnluwých
mieru inflácie. . ričom objednávateť bude akceptovať c€nové vplyvy a

3. Táúo aluva je vypra€ovaná v 4 vyhotoveniac\ po ich podpísaní o&rá každá zoaDtu!,uých shán 2 vyhotovenia.

4. Z,íluvaé §trany prehla§uiú. že si hito anluvu pred jej podptsanlm Fďítali, že anluvabola uzatvoreM po váiomnom orejednaní, poara'icÉ stiuoone.; 'uár",- orcit", uezo"a zíozumiúerne, nie v tiesni a"to á 
"ap"ai,,i ""Wi"iiriií pilřl,r"ii"i. Autentičnoďar uÝy pohrrdzujú svojirn podpisom.

VMyjave,dl 22

za áotovitera 
za objednáv. 1

PhDr.' l Št€filfoňottrčřggdildiíi|i|geaiB
staronryjavská 59
90701 MYJAVA

Lukriš slávik


