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Zmluva č. 44/2013 

Sprostredkovateľ: 

v zastúpení: 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 
JUDr. Ing. Martin Cimrák - riaditel' 

Objednávateľ: 

v zastúpeni: 

Bernolákova 4. 953 34 Zlaté Moravce 
IČO: 17336015 
Č. účtu: 0232 143 908/0900 - Slovenská sporitel"ňa 

AyuDia, s.r.o. 
MUDr. Dagmar Lukačková - konateľ 

prevádzka: Bernolákova 24. 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: W UG GOI 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení zmluvy na zneškodňovanie nebezpečných odpadov 
vznikajúcich pri prevádzkovaní neštátnej diabetologickej ambulancie. 

I. 
Predmet 

I. Predmetom zmluvy je zabezpečenie prevozu a likvidácie odpadu kat. číslo 180103, 180 [02 
v spaľovni zmluvných dodávateľov. 

II. 
Čas. miesto plnenia, balenie odpadu 

I. Čas plnenia je určený podra potreby sprostredkovate"a odvážať vlastný odpad do spaľovne 
dodávatel'a. 

2. Objednávate\" po telefonickom dohovore s p. Elenou Weissovou t.č. 0911 905 119, dovezie 
odpad vlastným vozidlom (príp. osobne) do MN Zlaté Moravce. 

3. Objednávateľ je povinný uložiť predmetný odpad do nepriepustného uzatvoreného obalu. Na obal 
upevniť identifikačný list nebezpečného odpadu /t1ačivo od p. Weissovejl. Neomačený a 
nezabalený odpad nebude prevzatý sprostredkovateľom. 

4. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo neprevziať odpad v prípade neprevádzkovania spaľovne 
dodávateľov. 

III. 
Cena. platobné podmienky 

l. Cena za I kg prevzatého odpadu je 2.-Eurá je stanovená na základe vynaložených nákladov za 
likvidáciu odpadov. 

2. Hmotnosť odpadu sa určí odvážením v MN Zlaté Moravce. 
3. Sumu za prevzatý odpad sprostredkovateľom zaplatí objednávateľ do pokladne MN Zlaté 

Moravce, alebo uhradí vystavenú faktúru. 

IV. 
Záverel!né ustanovenia 

1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú odo dňa podpisu oboma zmluvnými stranami 
2. Výpovedná lehota je jednomesačná. 
3. Ostatné vzťahy neriešené touto zmluvou sa riadia platnými ustanoveniami Zákona 513/91 Zb. 

Obchodného zákonníka. 
4. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých strana objednávateľa obdrží dva originály 

a strana sprostredkovatel'a obdrží jeden. Zmluvné strany svoj súhlas s obsahom potvrdzujú 
svojimi podpismi. 

Zlaté Moravce, dňa 09.10. 2013 M6stská nemocnica 
Prof. MUDr. Ifa Korca, DrSc. 
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