
ZMLUVA O DIELO                          
uzavretá  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len zmluva) 
 

 I. 
ZMLUVNÉ  STRANY 

 
1.1 Objednávateľ: 
       
      Mestský podnik služieb spol. s r.o. 
 Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica 
 v zastúpení Ing. Jánom Bachurom a p.Romanom Hostinským 
 osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 
 a) zmluvných:                               Ing. Ján Bachura 
 b) ostatných:    p.Roman Hostinský 
 IČO: 31424287, 
 DIČ: 2020376303 
 IČ DPH:  SK 20203763 
 bankové spojenie:  IBAN – SK11 0200 0000 0000 1750 7182 
 č. tel.: 0905/800138, e-mail: spravcabytov@mpssenica.sk 
      č.tel.: 0905/441262, mpssenica@centrum.sk, mpssenica@mpssenica.sk 
      Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 143/T 
      (ďalej iba objednávateľ) 
   
1.2 Zhotoviteľ: 

 
      Insekta DDD s.r.o. 
 Slnečná 33/973, Trnava 917 01 
 v zastúpení Pavlom Kubáňom a Bohušom Trulíkom 
 osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 
 a) zmluvných:                               Pavol Kubáň, Bohuš Trulík 
 b) ostatných:    Pavol Kubáň, Bohuš Trulík 
 IČO: 45942986, 
 DIČ: 2023152593, 
 IČ DPH:  SK 2023152593,  
 bankové spojenie:  IBAN – SK1102000000002842852954 
 č. tel.: 033/5446676,mobil: 0905509855,0905917743,  e-mail: insektaddd@gmail.com 
 Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, Obvodný úrad Trnava, č. OŽP-A/2010/15340-2 

č. živnostenského registra 250-30098 
      (ďalej iba zhotoviteľ) 
 
                                                                          II. 

PREDMET ZMLUVY 
 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe usmernení vydaných Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve vykonávať  deratizačné, dezinsekčne a dezinfekčné práce objektov. 

2.2 Predmetom tejto zmluvy je objekt: ubytovňa Senica, Hurbanova ul. s.č.1378  
2.3 Veľkosť objektu: Senica, Hurbanova ulica, s.č. 1378: 53 izieb a 1 bytová jednotka. 
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2.4 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje vykonávať, dezinsekciu postrekom a zadymením 
v stanovenom časovom intervale a prípravkami určenými a schválenými na tento účel. 

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie  cenu 
podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve a cenovej ponuky. 

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú 
mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.  

 
                                                                        III. 

CENA  DIELA 
 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za dezinsekčné práce v uvedenom objekte na sume                                                                                                                         
 2.435,00 EUR (slovom: dvetisícštyristotridsaťpäť eur) bez DPH. 
3.2 Cena uvedená v bode 3.1 tohto článku zahŕňa všetky náklady spojené s poskytnutím   

požadovaných služieb v súlade s touto zmluvou.     
3.3 Objednávateľ je povinný sprístupniť zhotoviteľovi objekt, zabezpečiť sprístupnenie 

všetkých miestnosti. 
3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe  objednávky  vykonať  dezinsekciu za dohodnutú 

cenu, deklarovanú v bode 3.1 článku III. tejto zmluvy  
 
                                                                         IV. 

ČAS  A  MIESTO PLNENIA 
 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať požadované služby priebežne na dobu neurčitú.  
4.2 Adresa plnenia: Senica, Hurbanova s.č.1378. 
4.3 Dodržiavanie termínov  dezinsekcie je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením 

objednávateľa a zhotoviteľa.  
4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať zástupcu objednávateľa uvedeného 

v bode 1.1 písm. b) čl. I. tejto zmluvy o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo 
sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom na omeškanie termínov deratizácie 
nariadenej RÚVZ  alebo vykonávanej na základe objednávky. 
         

V. 
PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 
5.1 Platba bude realizovaná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní 

 dezinsekcie v termíne uvedenom na faktúre.   
5.2 Uhradenie faktúry je podmienené predložením protokolu o vykonaní  dezinsekcie. 

Protokol bude obsahovať dátum vykonania, typ škodcov a druh  použitých   prípravkov. 
5.3 Splatnosť faktúry vystavenej zhotoviteľom je do 14 dní. Faktúra musí obsahovať všetky 

náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne platných právnych predpisov. V prípade, 
že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.  
 

VI. 
SANKCIE 

 
6.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej zmluvnej 

ceny za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termíny plnenia.                                                                                                                   
6.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr má zhotoviteľ nárok na poplatok 

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
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VII. 
ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU 

 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
7.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich  z tejto zmluvy ktorejkoľvek 

zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 
 

VIII. 
ODSTÚPENIE  OD  ZMLUVY 

 
8.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo   

v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená 
strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej  strane bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. 

8.2 Pre určenie lehoty uvedenej v bode 8.1 je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky       
odoslania oznámenia. 

8.3 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle  oprávnenej strany 
druhej zmluvnej strane. 

 8.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem 
nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie 
a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky  
a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná. 

 
IX. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

9.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.   
9.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle  

Objednávateľa. 
9.3 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné 
v Slovenskej republike. 

9.4 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov 
dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

9.5 Zmluva je zhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých  každá zo zmluvných strán obdrží po 
jednom exemplári. 

    
 V  Senici, dňa: 26.08.2020                                          V Trnave, dňa: 26.08.2020 

 
Objednávateľ:                                                               Zhotoviteľ: 
 
Mestský podnik služieb spol. s r.o.                               Insekta DDD s.r.o. 

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


