
                                                       ZMLUVA  O  DIELO 

o vykonaní prác uzatvorená podľa ustanovenia  § 536 a násl. Obchodného zákonníka  

č.513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Čl.I. Zmluvné strany  

 

 

OBJEDNÁVATEĽ:  OBEC SPIŠSKÁ TEPLICA 

So sídlom                :  Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica 059 34 

Zastúpený               :   Ing. Radoslav Šeliga -  starosta  obce 

Bank. spojenie        :  Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Číslo účtu               :   SK 68 0900 0000 0051 1795 3713 

IČO:00326534           DIČ: 2020674964             

 

a 

 

DODÁVATEĽ      :   MARIÁN NAGY- NOVA 

So sídlom               :   Levočská 211/2,  Poprad 058 01 

Zastúpený              :    p. Nagy Marián- majiteľ firmy 

Bank. spojenie       :   VÚB 

Číslo účtu              :   SK2602000000002921245562 

IČO: 17119570          DIČ: 1020726773            IČ DPH: SK1020726773 

 

  

 

Čl. II. Predmet plnenia 

1.Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie DDD služieb / práce v ochrannej DDD činnosti:   

   dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia/ priestorov v Dome smútku na cintoríne v Sp.Teplici  

   na dobu určitú od 21.01. 2021 do 31.12.2023. 

   Práce budú vykonané podľa  potreby objednávateľa v požadovanom rozsahu a termíne,  

   na základe písomnej alebo telefonickej objednávke min 48 hod pred zásahom, z dôvodu 

   hlásenia RÚVZ na základe par. č. 52 zákona NR SR č.355/2007 Z.z., následne: 

   -dezinfekcia /ničenie choroboplodných zárodkov / minimálne 1x ročne preventívne zásahy 

   -dezinsekcia /ničenie obtiažného hmyzu / minimálne 1x ročne preventívne zásahy 

   -deratizácia /ničenie obtiažnych  hlodavcov/ minimálne 1x ročne preventívne zásahy 

   Požadované práce naviac budú vykonané na základe predloženého a odsúhlaseného  

   predbežného rozpočtu. 

 

 

Čl. III. Čas plnenia 

1. Čas plnenia DDD prác je dodávateľ povinný previesť podľa požiadavky 

    objednávateľa , zároveň zabezpečiť všetky potrebné organizačné práce 

    požadované s prácami s toxickými prípravkami. 

    Termín vykonania prác : celoročne 

2. Dodávateľ nie je v oneskorení, pokiaľ nemôže plniť predmet zmluvy 

    v dôsledku vyššej moci. 

 

 



Čl. IV. Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Dodávateľ odovzdá dielo v požadovanom rozsahu a kvalite podľa priloženého 

    Súpisu DDD prác a dodávok. Dielo môže vykazovať drobné nedostatky a vady, 

    ktoré zodpovedajú jeho bezpečnému užívaniu. 

2. Pokiaľ bude dielo odovzdané s drobnými nedostatkami a vadami, 

    zhotoviteľ odstráni tieto nedostatky v dohodnutom termíne. 

    Objednávateľ umožní prístup dodávateľa do uvedených priestorov 

    za účelom odstránenia nedostatkov a vád. 

 

3. Pokiaľ bude dielo odovzdané s drobnými nedostatkami a vadami, zhotoviteľ 

    odstráni tieto nedostatky v dohodnutom termíne. 

    Objednávateľ umožní prístup dodávateľovi do uvedených priestorov za účelom 

    odstránenia nedostatkov a vád. 

 

 

 

Čl. V. Cena za dielo 

1. Cena za vykonané DDD práce bude odsúhlasená obidvoma zmluvnými 

    stranami, podľa skutočne vykonaného rozsahu DDD prác . 

    V cene započítané prevedenie zásahu, použitý prípravok, prevádzková 

    réžia a režijný materiál. 

    Cena preventívnej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie stanovená vo výške 

    80,00 eur bez DPH /slovom osemdesiat eur/ ,  

    96,00 eur s DPH / slovom deväťdesiatšesťeur/. 

    

Čl. VI. Fakturácia 

1. Objednávateľ zaplatí za vykonané dielo na základe vystavenej faktúry 

    do 14 dní od ukončenia a prevzatia diela. 

 

 

Čl. VII. Záruka 

 1. Dodávateľ poskytuje na uvedené DDD služby a použité DDD prípravky 

    záruku po dobu aktuálnosti tejto Zmluvy o dielo nasledovne: 

    - dezinsekcia 3 mesiace od ukončenia prác  

    - deratizácia 3 mesiace od ukončenia prác 

   Záručná doba začína plynúť dňom podpísania faktúry /súpisu prác vystavenej 

   dodávateľom. 

 

 

Čl. VIII. Bezpečnostné podmienky 

1. Dodávateľ sa plne zaväzuje dodržiavať nariadenia a predpisy stanovené zákonom  

    NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v znení 

    neskorších predpisov a jeho vykonávacími nariadeniami a predpismi. 

    Dodávateľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené neoprávnenými zásahmi 

    pri výkone DDD prác a ich prípadné odstránenie. 

 

 

 

Čl. IX. Záverečné ustanovenie 

1. Túto zmluvu je možné pozmeniť alebo upraviť len písomným dodatkom, 



    ktorý dohodnú obidve zmluvné strany. 

 2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci výkone DDD prác sa riadi ustanovením 

     príslušnej vyhlášky. 

 3. Táto zmluva je platná aj pre výkon právnych nástupcov oboch zmluvných strán. 

 4. Zmluva o dielo je vystavená v dvoch origináloch. 

 5. Obidve zmluvné strany prehlasujú že mali dostatok času na preštudovanie 

     tejto zmluvy,  obsahu porozumeli a pri podpísaní neboli v časovej , ani inej tiesni. 

 6. Zmluvné strany sa dohodli že ich zmluvný vzťah sa riadi par. 536 a nasledujúcich ,  

     zákona č.513/91 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

V Poprade, 21.januára 2021                                                    V Poprade, 21.januára 2021 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa:                                                                     Za dodávateľa:    

 

                                                                                               


