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ZMLUVA o poskytovaní deratizačných služieb 
Uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. V znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok 1  

Zmluvné strany 

 
 1.1 Objednávateľ : 

 
„V Kaštieli“,  Zariadenie sociálnych služieb      

Sídlo:                            Horné Obdokovce č. 1, 956 08 Horné Obdokovce      

IČO:                              00 357 995    

DIČ:                              202 12 48 636   
IBAN:              SK38 8180 0000 0070 0030 7231  

Zástupca:                      PhDr. Miriama Brachová, riaditeľka 

 
1.2 Dodávateľ : 

     

Ing.  Roman Hlocký - ZERO II., s. r. o. 

Sídlo:   Stummerova 6, 955 01 Topoľčany 

IČO:   47 568 445 

DIČ:  202 401 3057 

IČ DPH:                         SK2024013057   
Bankové spojenie:  číslo účtu 262 883 1239/1100 
IBAN:   SK05 7500 0000 0040 2202 5901 

Zástupca:  Ing. Roman Hlocký (konateľ spoločnosti) 

 

 

 
Článok 2 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok dodávateľa spočívajúci vo výkone deratizačných 
prác t. j. v celoplošnej deratizácie budovy, garáži a kanalizácie „V Kaštieli“ ZSS Horné 
Obdokovce.  

2.2. Preventívna deratizácia sa vykoná 2x do roka (jar/jeseň). 
2.3. Represívna deratizácia podľa potreby. 
2.4. Represívna dezinsekcia podľa požiadavky. 
2.5. Represívna dezinfekcia podľa požiadavky. 

 
 

Článok 3 
Kúpna cena 

 
3.1 Kúpna cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa vynaložené 

v súvislosti s vykonávaním prác podľa predmetu plnenia zmluvy napr. Náklady na tovar, na 

obstaranie tovaru, clo, obeh, dopravné náklady, poistenie do času prechodu nebezpečenstva 

škody na tovare na objednávateľa, obaly, ako aj všetky ďalšie súvisiace služby uvedené 

v kúpnej zmluve, iné súvisiace platby a primeraný zisk. 
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3.2 Kúpna cena za jeden výkon predmetu plnenia zmluvy je : 

a. celková cena bez DPH:                          180,- EUR 

b. sadzba DPH a výška DPH: 20%              36,- EUR 

c. celková zmluvná cena vrátane DPH:      216,- EUR 

3.3 Kúpna cena je cenou konečnou v súlade s § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, t. J. Nebude sa navyšovať o ďalšie náklady, ktoré sú v súlade s touto 

zmluvou v zmluvnej cene zahrnuté. Kúpna cene je výsledkom verejného obstarávania. 

 

 

Článok 4 

Platobné podmienky 

 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje za dodané služby zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu podľa tejto 

zmluvy na základe faktúry vystavenej dodávateľom po riadnom splnení si povinností. 

Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok na zrealizovanie predmetu plnenia zmluvy. 

4.2 Každá faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu podľa osobitného predpisu a podľa 

zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou 

faktúry bude originál dodacieho listu. 

4.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia a odsúhlasenia faktúry objednávateľom. 

Ak predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa tejto zmluvy alebo nebude vystavená 

v súlade s touto zmluvou, objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti dodávateľovi na 

dopracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia dodávateľom. 

Faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa. 

 

 

Článok 5 

Čas plnenia 

 

5.1 Preventívna deratizácia a monitoring hlodavcov v objektoch objednávateľ sa vykoná 2x 

v kalendárnom roku v čase a v mieste podľa určenia objednávateľa. 

5.2 Represívna deratizácia (t. j. v prípade výskytu škodcov) vykoná zhotoviteľ podľa požiadavky 

objednávateľa. 

5.3 Represívnu dezinsekciu vykoná zhotoviteľ podľa požiadavky objednávateľa. 

5.4 Represívnu dezinfekciu vykoná zhotoviteľ podľa požiadavky objednávateľa. 

 

Článok 6 

Povinnosti zmluvných strán 

 

Objednávateľ: 

 

6.1 Bude včas informovať dodávateľa o potrebe vykonania, druhu a rozsahu zásahu. 

6.2 Zabezpečí vstup do jednotlivých priestorov podľa potreby zhotoviteľa a pripraví priestory na 

dohodnutý zásah 

6.3 V dostatočnom predstihu bude informovať personál o rozsahu a termíne zásahu. 

6.4 V záujme maximálnej účinnosti zásahu sa zaväzuje akceptovať pokyny dodávateľa. 

6.5 Podpisom ním poverenej osoby na pracovnom protokole preberá vykonanie prác. 

 

Dodávateľ: 

 

6.6 Objednaný predmet plnenia bude zhotoviteľ hlásiť príslušnému RÚVZ minimálne 48 hodín 

vopred. 

6.7 Zaväzuje sa používať iba prípravky DDD schválené k tomuto účelu 
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6.8 Je povinný vystaviť pracovný protokol o vykonaných prácach 

6.9 Zaznačí rozmiestnenie deratizačných staničiek do deratizačného plánu. 

 

 

Článok 7 

Doba uzatvorenia 

 

7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01.04.2022 alebo do vyčerpania finančného limitu 

5 000,-  EUR s DPH 

7.2 Zmluva zaniká: 

a. dohodou obidvoch zmluvných strán k dohodnutému termínu, ak sa podstatne zmenia 

okolností, za ktorých bola táto zmluva uzatvorená a nebolo ich možné objektívne 

predvídať, 

b. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek obchodnej strany, ak druhá obchodná strana poruší tuto 

zmluvu podstatným spôsobom, 

c. odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany z dôvodov uvedených v zákone a/alebo v tejto 

zmluve, 

d. uplynutím doby, na ktorú je táto rámcová dohoda dohodnutá, 

e. vykonaním predmetu doby Objednávateľom – vyčerpaním finančného objemu, 

f. ďalšie osobitné prípady odstúpenia zmluvy ustanovuje Zákon o verejnom obstarávaní. 

7.3 Pri nedodržaní ustanovení má každá zmluvná strana právo na jej vypovedanie. Výpovedná 

lehota v takomto prípade je mesačná a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, 

kedy bola výpoveď s odôvodnením doručená druhej zmluvnej strane. 

7.4 Výpoveď sa považuje za doručenú v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku 

obsahujúcu výpoveď a v prípade , že túto výpoveď odmietla prevziať alebo jej nebolo 

doručené z iného dôvodu, považuje sa výpoveď za doručenú v deň, kedy sa zásielka vrátila 

odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej 

strane uvedenú v zmluve alebo v príslušnom verejnom registri (t. j. v príslušnom obchodnom 

alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenia o doručení výpovede sa rovnako 

vzťahuje na doručenie akýchkoľvek výziev, upomienok, výpovedí a iných písomných prejavov 

vôle medzi zmluvnými stranami, s výnimkou oznámenia o zmene adresy. Výpovedná lehota je 

mesačná, začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej 

strany. 

7.5 V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť 

uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

7.6 Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo 

zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 

porušením zmluvy, nároku na zaplatenie pokuty, ani úrokov z omeškania. 

7.7 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak: 

a. v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na 

účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, 

že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy, 

b. počas trvania zmluvy Dodávateľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia alebo 

finančného a ekonomického postavenia alebo technickej prípadne odbornej spôsobilosti 

v zmysle § 32 až 34, § 35 a 36 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 

o doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov. 
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Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a súvisiacimi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

8.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré vyplynú z tejto zmluvy, budú 

prednostne riešiť vzájomnou dohodou. 

8.3 Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 

formou číslovaného písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 

8.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia. Dodávateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto 

zmluvy v plnom rozsahu. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ 

a dodávateľ dostane po jedenom rovnopise. 

8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli 

a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

V Horných Obdokovciach, 08.04.2020 

 

 

 

 
 
 
                

Za dodávateľa:      Za objednávateľa: 

Ing. Roman Hlocký                PhDr. Miriama Brachová 

konateľ spol.       riaditeľ zariadenia      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     .....................................     ........................................ 
       pečiatka a podpis                       pečiatka a podpis 
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