
Zmluva o vykonaní deratizácie 

č. 1/2010 

uzatvorená v zmysle§ 269 odst.2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1/ Objednávateľ : Materská škola 

Sídlo:    Galaktická 9, Košice 

Zastúpené:  Mgr. Anna Magdošková 

Číslo účtu:  0503365001/5600 

IČO:   35543167 

a 

2/ Dodávateľ:  DEZIN 

Sídlo:   Komenského 27, Košice 

Zastúpený:  Ing. Ladislav Popovič 

Číslo účtu:  0813043753/7500 

IČO:   10816526 

 

uzatvárajú túto zmluvu za podmienok ďalej dohodnutých. 

 

Článok II. 

Predmet plnenia zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie celoplošnej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie 

v priestoroch Materskej školy Galaktická 9 v Košiciach. 

2. Dodávateľ služby vykoná pre objednávateľa predmet zmluvy podľa predchádzajúceho 

odseku raz ročne podľa požiadaviek objednávateľa. Termín realizácie môže byť upravený na 

základe vzájomnej dohody zmluvných strán a to v prípade nepriaznivého počasia, alebo 

mimoriadneho výskytu hlodavcov. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa predmet tejto zmluvy službu 

pozostávajúcu z nasledovných činností: 

a) obhliadka miesta 

b) rozloženie deratizačných nástrah, 

c) následná kontrola po položení nástrah  

d) doplnenie nástrah v prípad potreby 

4. Dodávateľ bude vykonávať činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade 

s ustanoveniami platného zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za práce vykonané podľa tejto 

zmluvy. 

 

Článok III. 

Miesto vykonávania služby 

 

Dodávateľ bude vykonávať činnosť v dohodnutom rozsahu v priestoroch MŠ Galaktická 

v Košiciach podľa označenia na priloženej mape. 

 

 

 



Článok IV. 

Cena dodávky a platenie 

 

1. Dohodnutá cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. je stanovená vo výške 120,- € 

/slovom: jednostodvadsať EUR/. Dodávateľ je platcom DPH. 

2. Fakturácia bude uskutočnená do troch dní od ukončenia a prevzatia predmetu zmluvy 

podľa čl. II. ods. 2 tejto zmluvy objednávateľom.  

4. Cena za dodanú službu platí za podmienok, že dodávateľ vykoná službu podľa predmetu 

tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu, termíne a pri dodržaní technologických podmienok 

určených v príslušných predpisoch. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán, zodpovednosť za škody 

 

1. Dodávateľ je povinný pri vykonávaní deratizácie postupovať v zmysle príslušných 

právnych predpisov. Vzhľadom k tomu, že sa deratizácia bude vykonávať v Materskej škole, 

budú použité nástrahy také, aby sa k nim nedostali deti. 

2. Dodávateľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Dodávateľ zodpovedá v plnej výške za škody vzniknuté z jeho viny na majetku objednávateľa 

alebo škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, resp. z 

dôvodu neodborne alebo technicky nesprávne vykonanej činnosti súvisiacej s plnením 

predmetu tejto zmluvy. Takto vzniknuté požiadavky o náhradu škody bude dodávateľ riešiť 

vo vlastnom mene a bez účasti objednávateľa. 

3. Objednávateľ' je oprávnený požadovať voči dodávateľovi počas realizácie predmetu 

zmluvy činnosti, ktoré sa ukážu ako potrebné, resp. nevyhnutné alebo primerané za účelom 

zlepšenia účinnosti deratizácie. 

4. Dodávateľ je na základe dojednania povinný: 

a) zvýšiť alebo znížiť množstvo prác uvedených v zmluve, 

b) nevykonávať činnosti, ktoré objednávateľ určí nevykonávať, 

c) zmeniť postup vykonávania prác, akceptovať rozhodnutie objednávateľa pri určení priority 

realizácie. 

5. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom poverených osôb vykonávať priebežnú 

kontrolu plnenia predmetu tejto zmluvy. 

 

Článok VI. 

Prevzatie vykonanej služby 

 

Prevzatie služby, ktorá je predmetom tejto zmluvy sa uskutoční po ukončení prác. O prevzatí 

bude dodávateľom vystavený Dodací list o vykonaní asanačných prác. Dodací list bude 

podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. V prípade výskytu nepredvídaných udalostí, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto zmluve je 

dodávateľ povinný o nich informovať objednávateľa a spolu s ním dohodnúť ďalší postup 

riešenia. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou 

dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas obidvoch účastníkov. 



4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých je jedno pre objednávateľa 

a jedno pre dodávateľa. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zúčastnenými stranami. 

 

V Košiciach, 10.7.2010 

 

 

 

-----------------------             ------------------- 

     objednávateľ       dodávateľ 


