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uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 
1. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ 
Objednávateľ:  Základná škola s materskou školou 
Sídlo:  Jakubany 151,  065 12  Jakubany 
Zastúpený:  PaedDr. Michal Hanečák, riaditeľ školy 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Číslo účtu IBAN:  SK53 0900 0000 0005 3061 5045 
SWIFT kód:  GIBASKBX 
IČO:  355 346 72 
DIČ:  2020946037 
 (ďalej len „Objednávateľ“) 
 

1.2 Poskytovateľ:     

Poskytovateľ:  Lukáš Šujeta – DDD - Beskyd 

Sídlo:  Mierová 1102/82,  064 01  Stará Ľubovňa 
Zastúpený:  Lukáš Šujeta 
Bank. spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Číslo účtu IBAN:  SK37 0900 0000 0005 3108 1030 
SWIFT kód:  GIBASKBX 
IČO:  444 075 13 
DIČ:  1080210934 
IČ DPH:  - 
Registrácia:  Okresný súd  Stará Ľubovňa 
 (ďalej len „Poskytovateľ“) 
 (objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“) 
 

2. Účel zmluvy 

1. Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní služieb  
 deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie a s nimi súvisiacich činností. 
 

3. Predmet zmluvy, miesto a podmienky poskytovania služieb 

1. Predmetom tejto zmluvy je bezpečné a odborné poskytovanie komplexných služieb pravidelnej a 
nepravidelnej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie (ďalej len „DDD služby“) a s nimi súvisiacich 
činností poskytovateľom pre objednávateľa v jeho sídle (areál a budova ZŠ s MŠ, Jakubany 151, okres 
Stará Ľubovňa) vrátane dopravy na miesto plnenia zmluvy. Poskytovateľ je povinný plniť zmluvu riadne a 
včas podľa požiadaviek objednávateľa. 

2. Súčasťou poskytovaných služieb podľa tejto zmluvy je: 
a) Deratizácia, dezinsekcia – za účelom likvidácie hlodavcov bude vykonávaná každoročne, spravidla  
 2-krát ročne, alebo podľa požiadaviek objednávateľa. Vykonanie preventívnej dezinsekcie a deratizácie 
 v objekte, v priestore vonkajšieho obvodového plášťa budovy, nory od hlodavcov, v kanalizačnej   
 prípojke objektu objednávateľa a podľa dohody zmluvných strán.  
 Pre deratizáciu a dezinsekciu musia byť použité vhodné prípravky, ktoré sú schválené príslušným 
 orgánom. Poskytovateľ vykonáva preventívnu (pravidelná) a represívnu deratizáciu a dezinsekciu  
 (nepravidelná, v prípade výskytu škodcov) tak, aby sa zamedzil výskyt škodcov. 
b)  Dezinfekcia – bude vykonávaná v prípade potreby prípravkami na to určenými. 
c)  Nepravidelná deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia – vykonaná poskytovateľom na základe  
 objednávky (telefonická, písomná, e-mailová) objednávateľa a to najneskôr do 2 dní od objednávky.  

3. Poskytovateľ zodpovedá za prípravu a vykonávanie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  
pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) súvisiacich s poskytovanými službami podľa tejto zmluvy. 
Poskytovateľ sa zaväzuje používať len tie biocídne prípravky, ktoré boli schválené Centrom pre chemické látky a 
prípravky Ministerstva hospodárstva SR a sú vhodné pre použitie v priestoroch objednávateľa. Poskytovateľ je 
povinný pri realizácii služieb podľa tejto zmluvy dodržiavať zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia v znení neskorších predpisov, všetky STN a bezpečnostné predpisy, ako aj ostatné všeobecne 
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záväzné právne predpisy, ktoré sa týkajú jeho činnosti, vrátane predpisov na úseku ochrany životného prostredia 
a nakladania s odpadmi, environmentálnymi zásadami a pokyny objednávateľa. Poskytovateľ je povinný 
zabezpečiť všetky nástrahy (deratizačné stanice) tak, aby sa k nim nedostali deti, nepovolané osoby a domáce 
zvieratá. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť likvidáciu odpadu vznikajúceho z vykonávania služieb podľa tejto 
zmluvy v súlade s platnou legislatívou SR.  

4.  Poskytovateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poveriť vykonaním  
 služieb celkom ani sčasti tretiu osobu. Ak poskytovateľ použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto  
 zmluvy tretiu osobu so súhlasom objednávateľa, poskytovateľ zodpovedá za plnenie záväzku. 

5. Poskytovateľ je povinný najmä chrániť majetok objednávateľa pred poškodením, stratou alebo zničením.  
 Objednávateľ (poverený zamestnanec) je oprávnený kedykoľvek skontrolovať plnenie a neodkladne  
 poskytovateľa upozorňovať na vzniknuté vady alebo nedostatky s požiadavkou ich odstránenia. 

6. Záručná doba po vykonaní služby je 6 mesiacov na deratizačné práce, 3 mesiace na dezinsekčné práce  
a 8 týždňov pri výskyte ploštíc, táto začína plynúť odo dňa podpisu preberacieho protokolu. 

 
4. Zodpovednosť za škodu a zodpovednosť za vady 

1. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti s poskytovaním služieb. 

2. Poskytovateľ tiež zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi porušením  
 povinností poskytovateľa podľa zákona alebo podľa tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ je povinný písomne, e-mailom, alebo telefonicky nahlásiť vzniknutú škodu najneskôr  
do 10 pracovných dní po ukončení konkrétnych služieb, pri ktorých škoda vznikla. Poskytovateľ je 
povinný reagovať na reklamáciu alebo na oznámenie o vzniku škody ihneď po jej obdržaní a dohodnúť s 
objednávateľom spôsob odstránenia reklamovanej vady alebo náhrady škody. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu alebo nahradiť škodu do 5 pracovných dní od  
jej oznámenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

5. Poskytovateľ zodpovedá aj za prípadné škody tretím osobám, ktoré vznikli pri vykonávaní služieb podľa  
 tejto zmluvy. Poskytovateľ preberá plnú zodpovednosť za pracovné úrazy vlastných zamestnancov  
 na pracoviskách objednávateľa a za plnenie zákonných povinností vo vzťahu k týmto zamestnancom. 
 

5. Cena a fakturácia, plnenie zmluvy 

1. Zmluvné ceny za poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy sú uvedené v  
 prílohe č. 1: Cenová ponuka pre deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby, 
 ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 Zmluvné ceny obsahujú všetky náklady poskytovateľa spojené s výkonom služieb podľa tejto zmluvy, 
 vrátane nákladov na dopravu na miesto plnenia tejto zmluvy. Ďalšie finančné náklady, ktoré nie sú 
 uvedené v prílohách, nebudú objednávateľom akceptované. 

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo uskutočniť cenový prieskum za účelom určenia ceny služieb  
 s ohľadom na vývoj cien porovnateľných služieb na relevantnom trhu, pričom ak sú ceny na trhu 
 nižšie, než ceny podľa cenníka poskytovateľa, bude cena za poskytnutie služby určená najviac v sume 
 priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu.  

3.  Celkové plnenie zmluvy (finančný limit) je dohodnuté na sumu 4 990,-EUR bez DPH. V mesiaci, 
kedy sa uvedená suma plnenia vyčerpá, zmluva automaticky zaniká. Na túto skutočnosť poskytovateľ 
dostatočne vopred upozorní objednávateľa. Uvedený finančný objem je maximálny a objednávateľ  

 nie je povinný ho vyčerpať. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi za riadne a včas poskytované DDD služby (podľa cien 
uvedených v prílohe č.1 a v prílohe č.2) a to na základe vystavených faktúr. Podkladom a zároveň prílohou 
faktúry bude oboma zmluvnými stranami potvrdený preberací protokol (kópia). Obsahom preberacieho 
protokolu bude súpis vykonaných služieb vrátane plochy v m2,  množstvo a druhy použitých prostriedkov, 
prípadné nedostatky (poškodenia) zistené pri prevzatí výsledku vykonanej služby, termín odstránenia 
nedostatkov, prípadne ďalšie informácie. 
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5.  Objednávateľ sa zaväzuje bezhotovostne uhradiť vystavenú faktúru za riadne poskytnuté DDD služby  
 (po odstránení prípadných nedostatkov) v lehote splatnosti 15 dní odo dňa doručenia faktúry. V prípade  
 omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má poskytovateľ právo uplatniť úrok z omeškania vo výške  
 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania. Objednávateľ nemešká s úhradou faktúry pokiaľ  
 najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola suma z účtu objednávateľa odpísaná. Objednávateľ ako  
 rozpočtová organizácia neposkytuje preddavky. 

6. Faktúra musí obsahovať všetky povinné náležitosti, číslo objednávky podľa evidencie objednávateľa,   
taktiež údaj o tom, že sa jedná o DDD služby poskytované na základe tejto rámcovej zmluvy  
(vrátane číselného označenia zmluvy). 

 
6. Platnosť zmluvy, zánik a záverečné ustanovenia 

1.  Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa jej účinnosti na dobu 4 rokov alebo do 
 vyčerpania finančného limitu 4 990,- EUR bez DPH, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností 
 nastane skôr. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
 dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany súhlasia so 
 zverejnením tejto zmluvy, ktoré zabezpečí objednávateľ. 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká: 
 a) obojstranne podpísanou písomnou dohodou alebo 
 b) písomnou výpoveďou, a to i bez udania dôvodu, pri 1-mesačnej výpovednej lehote, ktorá začne  
     plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane, alebo 
 c) písomným odstúpením od zmluvy, alebo 
 d) uplynutím dohodnutej doby trvania tejto zmluvy. 

3. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených v zákone alebo  
 uvedených v tejto zmluve. Odstúpiť od zmluvy je možné aj z dôvodu zmarenia účelu zmluvy, ktorý je  

zmluvným stranám známy. Za podstatné porušenie zmluvy poskytovateľom sa okrem prípadov 
uvedených v jednotlivých jej článkoch považuje aj nedodržanie dohodnutej ceny; omeškanie s 
poskytnutím služby podľa tejto zmluvy oproti dohodnutého termínu o viac ako 14 kalendárnych dní; 
nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady poskytnutej služby; dodanie vadného plnenia. 

4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej  
strane. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú do 15 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia oznámenia o odstúpení dohodnúť spôsob vyrovnania záväzkov vzniknutých z tejto zmluvy. 
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, rovnako ním nie sú dotknuté 
nároky na náhradu škody vzniknuté porušením tejto zmluvy. 

5. Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane výslovne neupravených, sa riadia  
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných na území Slovenskej republiky. Pre doručovanie platí, že písomnosti sa doručujú na 
adresu uvedenú v tejto zmluve alebo v obchodnom registri v deň jej vypracovania.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné rozpory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť  
 predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, ak nedôjde k dohode, strana domáhajúca  
 sa plnenia uplatní práva z tejto zmluvy na príslušnom súde SR.  

7. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnou formou dodatkov ku zmluve. Pre platnosť dodatku  
 sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou  
 súčasťou tejto zmluvy.  

8. Táto zmluva, vrátane príloh, je vypracovaná v 2 rovnopisoch. Jeden rovnopis je určený pre  
 objednávateľa a 1 rovnopis pre poskytovateľa. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú,  
 že bola spísaná a uzatvorená podľa ich slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, zmluva nebola  
 uzatvorená v tiesni ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 
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9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: 

 Príloha č. 1 – Cenová ponuka pre deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby 

  

 

 

V Jakubanoch dňa 10. 06. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Za objednávateľa:       Za poskytovateľa: 

 ............................................   ................................................... 
 PaedDr. Michal Hanečák  Lukáš Šujeta – DDD - Beskyd 
                 riaditeľ         poskytovateľ DDD služieb 
 

 



 

 
 

Príloha č. 1  

Cenová ponuka pre deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby 

 

P. č. Popis služby Cena v € 

1. 
Deratizačná návnada (granule)  
+ pozbieranie a likvidácia starej návnady 

7,00 €/1 kg 

2. 
Rozloženie deratizačných nástrahových staničiek 
+ výmena rodenticídu 

6,50 €/1 ks 

3. Monitoring 8,00 €/1 ks 

4. 
 

Dezinsekčný postrek 0,13 €/1 m2 

5. 
 

Dezinsekčný postrek – muchy 0,20 €/1 m2 

6. Dopravné náklady zdarma 

7. 
Ostatné náklady (obhliadka priestorov, návrh 
ošetrujúceho materiálu, iné činnosti) 

zdarma 

 

            Nie som platca DPH. 

 

 

 

 

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

         Lukáš Šujeta – DDD – Beskyd 


