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1 – Obsah 

 
 

Číslo kapitoly Názov kapitoly Počet strán 

1 Obsah 1 

2 Všeobecné ustanovenia 1 

3 Ceny za krátkodobý prenájom priestorov a služieb 1 

4 Ceny školiacich akcií 1 
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2 - Všeobecné ustanovenia 

 

Základné ustanovenia 
 

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len 

RÚVZ Prievidza) je orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva 

s pôsobnosťou pre územie okresov:  Prievidza 

Partizánske 

 v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Sídlo úradu: Nemocničná 8  

972 01 Bojnice 

Identifikačné údaje úradu: 

telefón   046/5192011 

e-mail   ruvzpd@ruvzpd.sk 

IČO   17335817 

DIČ   2021163298 

Štátna pokladnica SK78 8180 0000 0070 0013 3948 

 

2. RÚVZ Prievidza (ďalej dodávateľ) poskytuje svoje výkony nad rámec štátneho 

a potravinového dozoru fyzickým a právnickým osobám na základe objednávky alebo 

zmluvy. Štatistický úrad Slovenskej republiky zaradil výkony hygienickej služby 

v jednej klasifikácii výkonov do odboru č. kódu 85.14.18 a laboratórne vyšetrenia do 

odboru č. kódu 85.14.16. 

3. Dodávateľ poskytuje svoje výkony odplatne v súlade so zákonom 

NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 

Stanovenie ceny 

 

1. Ceny sa dojednávajú dohodou dodávateľa s odberateľom podľa tohto sadzobníka. 

2. Za výkony, ktoré nie sú uvedené v sadzobníku, ale ich vykonanie je pre komplexné 

hodnotenie nevyhnutné (osobitne náročné vyšetrenia, zavedenie nového pracovného 

postupu, štúdium odbornej literatúry, obhliadka vyšetrovaného miesta s prípadným 

výberom odberových miest a pod.) sa vypočíta cena na základe odpracovaného času. 

Každá začatá 1 hodina práce odborného pracovníka je ohodnotená na 19,- EUR. 

3. V prípade použitia vozidla RÚVZ Prievidza je sadzba za použitie vozidla:  

• 1 km á 0,70 EUR 

Fakturácia 

 

1. Faktúru je dodávateľ povinný odoslať v dvoch vyhotoveniach (originál a kópiu). 

2. Právo a povinnosť fakturovať vzniká dňom ukončenia poskytovaných služieb. 

Dodávateľ je povinný odoslať faktúru v lehote do 5 pracovných dní, pokiaľ nebol 

v zmluve dohodnutý iný termín fakturácie.  
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3 - Ceny za krátkodobý prenájom priestorov a služieb 
 

Položka Cena 

Prenájom priestorov zasadačky RÚVZ 

(v cene je zapožičanie projektora, ozvučovacej techniky a zariadenia 

kuchynky) 

19 EUR / 1 hod 

Služby súvisiace s prenájmom 

(vodné, stočné, el. energia, čistiace prostriedky a upratovanie) 
4 EUR / 1 hod 
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4 - Ceny školiacich akcií 
 

Položka Cena 

Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti 
10 EUR /  

1 účastník 

 


