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Zmluva o dielo návrh  

číslo:  ...../2020 

v odbore 90921000-9, 90923000-3 vykonávanie deratizačných a dezinsekčných 

prác 

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

  

  

Článok I.  

Zmluvné strany  

  

Objednávateľ :     

  

Názov:   Domov MÁRIE 

Ulica:   Ul. Špitálska č.3  
Mesto:  Banská Štiavnica  

V zastúpení:    

PSČ:  969 00  

IČO:    00647926      

DIČ:   2021107627  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava  

IBAN:  SK1981800000007000397492  

Telefón.  045/6921366 Fax: 
 045/6921408          

e-mail: postmaster@domovmarie.sk,     

            riaditel@domovmarie.sk   

 

Spoločnosť nie je platcom dane z pridanej hodnoty                  

    

 Zhotoviteľ  :  
          

Názov:     

Ulica:    

Mesto:       

PSČ:  

IČO:    

DIČ:       

IČ DPH:     

Štatutárny orgán:  

 Bankové spojenie.  

IBAN:   

Telefón:  

Fax:  

e-mail:   
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1. Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  

  

        Článok II.  

Predmet zmluvy  

1. dezinsekčné a deratizačné práce 

a. ničenie ploštice posteľnej  

b. ničenie švába domového 

v prevádzkových priestoroch s príslušenstvom v objektoch Domova MÁRIE, Špitálska 3, 

Strieborná 15, L. Svobodu 37,38,39 Banská Štiavnica ako komplexnú asanačnú službu. Zmluvné 

strany sa dohodli, že v zmysle platných hygienických predpisov bude zhotoviteľ zabezpečovať 

asanačný servis.  

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že k vykonaniu týchto prác má potrebné oprávnenie. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje vykonávať tieto práce so zabezpečením všetkých činností potrebných pre bezpečné 

vykonávanie prác.  

3. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonávať podľa pokynov oprávnenej osoby objednávateľa vo 

veciach realizačných.  

4. Akékoľvek na viac práce, zmena predmetu zmluvy, termínu alebo ceny musia byť dohodnuté 

písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami.  

Kontaktná osoby objednávateľa:  Ing. Miroslava Bernátová, riaditeľka   tel: 045/6921366 

          Ing. Andrea Lambertová, ekonómka   tel: 045/6921366 

  

Kontaktná osoba zhotoviteľa:                  tel.: 

 

Článok III.  

Spôsob, rozsah a čas plnenia diela   

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať v rámci predmetu tejto zmluvy nasledovné činnosti:  

 Ničenie švába domového chemickým postrekom  

 Ničenie ploštice posteľnej  

2. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi požiadavky na asanačné zásahy aspoň 2 kalendárne dni 

vopred 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť havarijné zásahy ihneď, t.j. najneskôr do 24 hodín od 

nahlásenia havarijnej situácie objednávateľom.  

4. Zhotoviteľ bude zabezpečovať práce podľa dohodnutých termínov s objednávateľom.  
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Článok IV.  

Cena diela a záruka   

Ploštica posteľná:  

36 bytových jednotiek / 1 bytová jednotka = 2 izby/         EUR 

Šváb domovy:  

36 bytových jednotiek / 1 bytová jednotka = 2 izby/          EUR 

Stravovacia prevádzka Špitálska č.3,   2x do roka              EUR 

Stravovacia prevádzka Strieborná 15,  2x do roka              EUR 

Výdajňa jedál L. Svobodu 37,              2x do roka              EUR 

Pivničné priestory 6   miestností                                 .        EUR  

 

Cena spolu bez DPH  0,00EUR 

DPH 20%                   

Cena spolu s DPH     0EUR 

Slovom: ..............eur 

 

1. Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s úplným dokončením diela 

2. Záruka na ničenie švábov : 3 mesiace od termínu druhého chemického postreku  

3. Záruka na ničenie ploštíc:  3 mesiace od termínu druhého chemického postreku 

4. Uvedené množstvá sú len orientačné. Práce budú vykonávané a fakturované podľa potreby. 

5. Stravovacia prevádzka zahŕňa kompletnú dezinsekciu a deratizáciu kuchyne a skladov.  

 

Článok V.  

 platobné podmienky  

1. Vystavením faktúry zo strany zhotoviteľa sa považujú jeho nároky na úplné a konečné 

a zaväzuje sa nevznášať akékoľvek ďalšie nároky voči objednávateľovi. Akékoľvek ďalšie 

peňažné nároky zhotoviteľa vznesené voči objednávateľovi po lehote na predloženie 

faktúry, tak ako je uvedené vyššie nie je objednávateľ povinný uhradiť.  

2. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  

3. Predmetom fakturácie budú len skutočné vykonané práce, maximálne do výšky zmluvnej 

sumy.  

4. Pokiaľ dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ 

oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03% 

z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  

 

 

 

Článok VI.  

Realizácia diela, prevzatie diela  

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvhodnejší pre  

riadne vykonanie diela pri rešpektovaní účelu zmluvy a zmluvných termínov zhotoviteľ 

poskytne objednávateľovi plnú súčinnosť potrebnú k tejto kontrole.  
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2. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s budovou a miestnymi podmienkami pre vykonanie 

diela, tieto považuje za dostatočné a postačujúce na vykonanie diela.  

3. Po ukončení prác bude vystavený „pracovný protokol“ podpísaný zodpovednými 

pracovníkmi zmluvných strán.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v mieste plnenia diela poriadok  a čistotu.  

5. Objednávateľ bude podľa potrieb objednávať služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 

samostatnými objednávkami postupne, počas doby platnosti tejto zmluvy v súlade s cenou 

predmetu zmluvy.  

 

Článok VII.  

Platnosť zmluvy  

  

7.1.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú  12 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy.  

             Od 17.02.2020 – 16.01.2021 a jej zrušenie je možné písomne v jednomesačnej výpovednej   

lehote pre obe zmluvné strany, pokiaľ v tejto zmluve nie je ustanovené inak.  

  
  

Článok VIII.  

Odstúpenie od zmluvy  

1. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy  odstúpiť  alebo čiastočne odstúpiť  a nechať dielo 
realizovať tretími osobami, pokiaľ zhotoviteľ naplní ktorýkoľvek z nižšie uvedených dôvodov:   

a. Výkony zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto 

zmluvy,  
b. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením tejto zmluvy, alebo jej časti,  

c. Zhotoviteľ nie je schopný plniť túto zmluvu,  
d. Zhotoviteľ neodstráni nedorobky alebo vady diela alebo iné nedostatky diela v primeranej 

lehote poskytnutej objednávateľom,  
e. Zhotoviteľ, jeho zamestnanci alebo subdodávatelia opakovane porušujú pracovné zásady 

a predpisy bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia,  
f. Je v konkurze alebo v reštrukturalizácii,  

g. Je v likvidačnom konaní,  

h. Oznámil objednávateľovi, že nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas 

  

Článok IX.  

Etická klauzula  

Zhotoviteľ prehlasuje, že vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, platnými normami a všeobecne uznávanými zásadami poctivého obchodného styku, pri 

zachovávaní morálnych štandardov a dodržovaní zásad obchodnej etikety. Zhotoviteľ sa zaväzuje, 

že sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť zo strany tretích osôb považované za 

nemorálne, za konanie v rozpore s dobrými mravmi a v rozpore s obchodnou etiketou.  
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Článok X. 

Záverečné ustanovenia  

 

 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zákona č.                                                                                                     

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení jeho poslednej novelizácie zákonom č. 
546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v   znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ( ďalej len    zákon č. 546/2010 Z.z.), sa v 
prípade tejto zmluvy jedná o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom 

registri zmlúv faktúr a objednávok vedenom BBSK (ďalej len „CRZ“).  

 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť táto 
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ v  zmysle ust. § 47a 

Občianskeho zákonníka doplneného zákonom č. 546/2010 Z.z.  

3.  Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v CRZ v súlade a v rozsahu podľa 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie 

je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.  
4. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1, ktorá obsahuje podrobnú cenovú 

špecifikáciu predmetu zmluvy.  
5. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých kupujúci obdrží dva exempláre a 

predávajúci dva exempláre.  
6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená po riadnom oboznámení sa s jej 

obsahom, ktorému porozumeli a bola uzatvorená bez tiesne a bez nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.  
7. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť uskutočnené vo forme písomných 

číslovaných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán vždy na 
jednej listine.  

  

  

V Banskej Štiavnici dňa 17.02.2020     V Banskej Štiavnici dňa................ 

   

   

Objednávateľ:         Zhotoviteľ:  

 

 

 

 

   ...............................................                            ................................................................ 
             Ing. Miroslava Bernátová, v.r.    ..............., v.r. 
             riaditeľka Domova MÁRIE   konateľ spoločnosti  


