
 

Zmluva o dielo  č. 
(§ 536 a násl.  Obch. z.)   

uzatvorená medzi: 
 

VZOR 

 

Objednávateľ:  Mestská časť Košice - Sever 

 Zastúpený:   Marián Gaj – starosta  

Adresa:   Festivalové námestie 2, 040 01  Košice 

IČO:    00 690 929 

Banka:    Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Košice 

IBAN:    SK24 5600 0000 0005 6952 4001 

Telefón/Fax:   055/63 247 67 

     

a 

 

Zhotoviteľ:    

     
     

Zastúpený:    

     

Bankové spojenie:   

IBAN:    

IČO:      

IČ DPH:    

DIČ:     

 

     

II. PREDMET  ZMLUVY 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa tieto práce: 

 

 Deratizačné   - podľa potreby 

 Dezinsekčné  - podľa potreby 

 Dezinfekčné  - podľa potreby 

 

 

 

III. TERMÍN PLNENIA, CENA, FAKTURÁCIA 

 

1. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  vykonať práce  jednorázovo  a na   základe osobitných 

požiadaviek objednávateľa v opakovanom rozsahu a kvalite priebežne. 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 48 mesiacov od podpisu. 

 

 



2. príloha pozvánky 

 

Cenová ponuka 

 

Deratizácia hlavné obdobie Cena bez 

DPH 

20% DPH Cena s DPH 

 

A. Zastavaná plocha spolu 1 519 m
2
 

 

   

B. Voľné priestranstvo spolu 19 316 m
2
 

 

   

C. Cena spolu A + B 

 

   

 

 

Doplnková služba Jednotková 

cena  v EUR 

bez DPH 

 

20% DPH 

 

Jednotková 

cena v EUR  

s DPH 

 

Deratizácia EUR/ m
2   

interiér    

Deratizácia EUR/ m
2   

exteriér    

Dezinsekcia plochy EUR/ m
2 
    

Dezinsekcia priestoru EUR/ m
3 
    

Dezinfekcia plochy EUR/ m
2 
    

 

* Bezplatne = v prípade vykonávania deratizácie podľa VZN 2 krát ročne  deratizačné doplnkové 

služby v medziobdobí ( t. j. medzi jarou a jeseňou a jeseňou a jarou) bezplatne. 

 

V uvedených cenách sú zahrnuté  všetky  náklady súvisiace s výkonom a vyhotovením  diela.  

 

3. FAKTURÁCIU       prác   vykoná zhotoviteľ po zápisničnom prevzatí vykonaných 

prác splnomocneným  zástupcom objednávateľa. Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia do 

sídla objednávateľa.   

 

 

 

IV. OSTATNÉ  UJEDNANIA 

 

1. Objednávateľ    splnomocňuje   na   prevzatie    vykonaných    prác   zodpovedných 

 pracovníkov:............................................................................. 

 

2. Objednávateľ   je   povinný    pre   priebeh    prác a  výkonov  poskytnúť súčinnosť  

 na základe  požiadania zhotoviteľa. 

 

 3. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov 

a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa zjavným 

spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. 



iné dohodnuté podmienky, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi 

vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo nabehnutých nákladov. 

 

4. Zhotoviteľ  sa zaväzuje zhotoviť dielo výlučne pracovníkmi odborne spôsobilými na túto 

činnosť , rešpektujúc všetky  vyhlášky a nariadenia: Zákon č. 355/2007   Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji   verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č.300/2007, 

ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. Zákon 163/2001 Z. z. o chemických 

látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov č.2/2002, ktorým sa upravujú 

podmienky chemických látok a chemických prípravkov. Pri vykonaní  deratizácie budú všetky 

jedy uložené v jedových   staničkách a označené „pozor nástraha“. 

 Podľa noriem pri vstupe do EÚ sa všetky citované práce musia vykonávať v zmysle 

ustanovení noriem ISO 9001, a ISO 14001 a systému HACCP. 

 

5. Zhotoviteľ sa  zaväzuje,  že  o  prácach,  ktoré bude vykonávať pre objednávateľa, bude 

viesť záznamy a zároveň oboznámi objednávateľa o povinnostiach vyplývajúcich pre neho 

z asanačného zásahu, a to so zreteľom na ochranu zdravia, ako aj so zreteľom na zaručenie 

účinku a účelu akcie. 

 

6. Zhotoviteľ poskytuje   na   vykonané práce záruku šesť týždňov v prípade, ak je závada, 

respektíve reklamácia spôsobená dodávateľom. V prípade, že je reklamácia spôsobená 

odberateľom, zhotoviteľ reklamáciu neuznáva. 

 

7. Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť písomnou formou s výpovednou 

lehotou dva  mesiace, ktorá začne plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

 

8. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia dostane 

objednávateľ, 1 vyhotovenie zhotoviteľ. 

 

                   

                     

                                      

V Košiciach dňa:........................     V Košiciach dňa:........................ 

 

 

 

 

 

 

 

................................................                  ............................................... 

         za objednávateľa              za zhotoviteľa 


