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         Zmluva o dielo    
 

V zmysle Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších prepisov sa uzatvára zmluva medzi : 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 

    Zhotoviteľ :         Ján Bedenský – „DERATA“ 

                              Brehy 79, 968 01  Nová Baňa 

                               IČO:  10931457 

  DIČ:  1029662854 

                                 Bank. spoj.:  SLSP Nová Baňa č. ú. 74356130/0900 

  Zapísaný: ţivnostenský register č. 612-564 v Ţarnovici 

  Tel. kontakt: 6857126, 0903 523 686 

 

    Objednávateľ :      MESTO  Žarnovica 

  Mestský úrad Ţarnovica 

                                  Námestie SNP 33 

                                  966 81  Ţarnovica    

   v zastúpení Ing. Alena Kazimírová – zástupca primátora         

                                  IČO: 321117                               

                                  DIČ: 2021111543           

 

  II. PREDMET ZMLUVY A  DOHODNUTÁ  DOBA  
Dodávateľ sa zaväzuje vykonať deratizáciu a dezinsekciu dva krát ročne v objekte: 

ŠJ pri MŠ Ul. P. Jilemnického, 966 81  Žarnovica 

Prácu prevezme: zodpovedný zamestnanec ŠJ (Ľubica Karnasová) 

ŠJ pri MŠ Ul. A. Sládkoviča, 966 81  Žarnovica 

Prácu prevezme: zodpovedný zamestnanec ŠJ (Helena Kališová) 

Táto zmluva je dohodnutá na dobu určitú  od 15.2.2011 – 31.12.2011  

 

III.  CENA PRÁC 
Cena prác podľa čl. II. sa dojednáva dohodou a to: 

ŠJ pri MŠ Ul. P. Jilemnického, 966 81  Žarnovica – za celé objekty 40 € za kaţdú 

deratizáciu a dezinsekciu.   

ŠJ pri MŠ Ul. A. Sládkoviča, 966 81  Žarnovica za celé objekty 45 € za kaţdú deratizáciu 

a dezinsekciu. Cena je bez DPH. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. Cena bola dojednaná podľa 

Zákona č.18/1996 v znení neskorších predpisov.  

 

     IV.  TERMÍNY  PRÁC 
 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať deratizáciu a dezinsekciu v termínoch:  

 na jar  od 1.3.2011. – 30. 04.2011 

na jeseň od 01.09.2011 – 30.10.2011  
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     V.   PODMIENKY 
1. Zhotoviteľ prác sa zaväzuje vykonať určené práce na svoje nebezpečenstvo a na svoje 

 náklady. 

2. Pred začatím deratizácie a dezinsekcie vykoná objednávateľ práce potrebné na očistenie 

 objektov (stavebné, mechanické a iné.)– tieto práce na poţiadanie investora a na 

 objednávku môţe vykonať a previesť zhotoviteľ za odplatu. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za dodrţiavanie pracovných a technologických postupov 

 schválených hlavným hygienikom ako aj za kvalitu vykonaných prác. 

4. V cene za jednotlivé práce je zakalkulovaný spotrebný materiál - chemické  prípravky  a  

 prípravky na  zhotovenie  návnad  vrátane  jeho spracovania, dochádzka zamestnanca na 

 miesto vykonaných prác. 

5. Objednávateľ sa zhotoviteľovi zaväzuje za prevedenie poţadovaných prác zaplatiť cenu 

 dohodnutú v čl. III. 

6. Práce budú uhradené zhotoviteľom na bankový účet úhradou faktúry zhotoviteľa do 15 

 dní po jej obdrţaní od zhotoviteľa. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi po vykonaní 

 prác podľa čl. II. zmluvy. 

7. Ako prvotný doklad o prevedení prác budú pracovné listy podpísané zástupcom 

 objednávateľa.  

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi záručnú lehotu v rozsahu a v trvaní 

uvedenom výrobcom podľa pouţitých komponentov. 

 

     VI. PRÁVA A POVINNOSTI 
1. Objednávateľ je oprávnený priebeţne kontrolovať vykonávanie prác. 

2. Objednávateľ môţe od zmluvy odstúpiť ak zistí, ţe dodávateľ objednané práce vykonáva 

v rozpore so svojimi povinnosťami, alebo na škodu objednávateľa, a tieto majú charakter 

porušenia ustanovení zmluvy. Objednávateľ je oprávnený poţadovať odstránenie týchto 

nedostatkov. 

3. Ak dodávateľ zistí nedostatky plnenia povinností objednávateľa môţe od zmluvy 

odstúpiť, ak sa tak stane pri rozpracovaní prác, tieto budú uhradené v rozsahu, v akom 

boli zhotoviteľom vykonané ku dňu zistenia nedostatkov. 

 

      VII. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
1. Ďalšie zmeny a doplnky uzavretej zmluvy o dielo je moţné vykonať len písomnou formou 

 a za súhlasu oboch zúčastnených strán. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

podľa všeobecne záväzných predpisov.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si prečítali zmluvu, porozumeli jej a na znak súhlasu 

zmluvu podpisujú.   

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrţí 3 rovnopisy (1x 

Mestský úrad, 1x MŠ A. Sládkoviča a 1 x MŠ P. Jilemnického) a zhotoviteľ jeden 

rovnopis  obsahujúcom 2 listy A4. 

 

v Novej Bani:                                          v Ţarnovici: 

 

..............................                                                       ............................ 
zhotoviteľ                                                                                                 objednávateľ 
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