
Zmluva o vykonaní deratizácie 
č. 80/2021/RSM 

uzatvorená v súlade s § 261 ods. 2 a § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

1/ Objednávateľ: 
Sídlo: 
Zastúpené: 
IČO: 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Mgr. et. Mgr. Petrom Wolfom, primátorom mesta 
00 317 209 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
BIC: KOMASK2X 

a 

2/ Dodávateľ: Jaroslav Černý SAROČ, konateľ 
Sídlo: Partizánska 284/29, 018 51 Nová Dubnica 
Zastúpený: Jaroslavom Černým 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 
IBAN: SK09 0200 0000 0041 0204 9372 
IČO: 33 491 577 
IČ DPH: SK1020505541 
Evidovaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín , 
číslo živnostenského registra: 302-631 

uzatvárajú túto zmluvu za podmienok ďalej dohodnutých. 

Článok II. 
Predmet plnenia zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie celoplošnej deratizácie na území mesta Dubnica 
nad Váhom za účelom likvidácie hlodavcov v meste rozložením deratizačných násad -
prípravok „Protect a Ratrex-M Pasta". 

2. Dodávateľ služby vykoná pre objednávateľa predmet zmluvy (deratizáciu verejných 
priestranstiev) podľa predchádzajúceho odseku v dvoch termínoch, a to: 
a) 1. etapa - máj - jún 2021 - rozsiahly výkon deratizácie verejných priestranstiev 
b) II. etapa - september - október 2021 - opakované rozloženie nástrah v najviac 

zaťažených lokalitách mesta, na základe odporúčania dodávateľa a schválenia 
objednávateľom. 

Termín realizácie môže byť upravený na základe vzájomnej písomnej 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 mesta, , 
b) rozloženie deratizačných nástrah, 
c) následná kontrola účinnosti deratizácie po 7 dňoch po položení nástrah, 
d) doplnenie nástrah v prípade potreby po vykonanej kontrole podľa písm. c) tohto bodu. 

4. Dodávateľ bude vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom plnenia tejto zmluvy 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. 
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Článok III. 
Miesto vykonávania služby 

Dodávateľ bude vykonávať činnosti v dohodnutom rozsahu na území mesta Dubnica nad 
Váhom, postupne v jednotlivých lokalitách mesta tak, ako je označené na priloženej mape, 
ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy, a to: 
1. Stred mesta 
II. Centrum 1. 
III. Ul. Bratislavská, A.Kmeťa, Nad Zábrehom 
IV. Pod hájom 
V. Centrum II. 
Vl. Horné Kolonky, Háje 
VII. Dolné Kolonky 
VIII. IBV Za traťou 

Článok IV. 
Cena dodávky a platenie 

1. Dohodnutá cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II je stanovená vo výške 3 700,00 
Eur (slovom: tritisícsedemsto Eur). Dodávateľ nie je platcom DPH. 
Z toho: 
a) 1. etapa deratizácie - 2 500,00 Eur 
b) II. etapa deratizácie - 1 200,00 Eur. 

2. Fakturácia bude uskutočnená čiastkovo v dvoch termínoch, a to vždy do troch dní od 
ukončenia a prevzatia jednotlivej etapy predmetu zmluvy podľa čl. II. ods. 2 tejto zmluvy 
objednávateľom, pričom podkladom pre vystavenie faktúry bude „Protokol o vykonaní 
asanačných prác - deratizácie". Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia 
objednávateľovi. 

3. Až. do ukončenia prác môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť 
dodávateľovi sumu, ktorá pripadá na činnosti už vykonané a nahradiť mu účelne 
vynaložené náklady. 

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 vo voľnom 
priestranstve, budú použité nástrahy na báze vosku, odolné voči vode a vlhkosti. 
Nástrahy budú rozložené v súlade s technologickým postupom na výkon deratizácie, to 
znamená, že v mieste výskytu hlodavcov. Rozloženie nástrah bude zabezpečené tak, 
aby sa k nim nedostali deti a domáce zvieratá. 

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 činností 
súvisiacej s plnením predmetu tejto zmluvy. Takto vzniknuté požiadavky o náhradu škody 
bude dodávateľ riešiť vo vlastnom mene a bez účasti objednávateľa. 

3. Objednávate!' je oprávnený požadovať voči dodávateľovi počas realizácie predmetu 
zmluvy činnosti, ktoré sa ukážu ako potrebné, resp. nevyhnutné alebo primerané za 
účelom zlepšenia účinnosti deratizácie. 
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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 Vl. 
Prevzatie vykonanej služby 

Prevzatie služby, ktorá je predmetom tejto zmluvy sa uskutoční čiastkovo, vždy po ukončení 
etapy podľa čl. II. ods. 2 tejto zmluvy. O prevzatí bude dodávateľom vystavený „Protokol 
o vykonaní asanačných prác - deratizácie", s uvedením miesta, kde bola deratizácia 
vykonaná a objemu rozložených nástrah. Protokol bude podpísaný zástupcami oboch 
zmluvných strán a po ukončení etapy deratizácie bude prílohou k faktúre. 

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 3-och vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a jedno dodávateľ. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť v súlade s § 47a zákona č . 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sidle objednávateľa. , '""' 1 

~ 4. APR. 2021 1. . . :.., . 1 

V Dubnici nad Váhom dňa 

Za objednávateľa: 

JUDr. Iveta Orgoníková 
poverený zamestnanec mesta 

V Novej Dubnici dňa 

Za dodávateľa: 

GDPR






