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Z M L U V A 

o vykonávaní deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác 

I. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ : 

Názov:    Centrum účelových zariadení  

Sídlo:    Rekreačná 13, 92101 Piešťany, Slovenská republika 

Zastúpená štatutárom:  

IČO:    42137004 

DIČ:    2022739697 

IČ DPH:    SK2022739697 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   SK95 8180 0000 0070 0052 7365  

( ďalej len „ objednávateľ " ) 

a 

Zhotoviteľ : 

Názov:   

Sídlo:  

Prevádzka:  

Zastúpená konateľom:  

Zapísaná:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:    

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

( ďalej len „ zhotoviteľ " ) 

 

uzavretá v súlade s § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, ako výsledok verejného obstarávania realizovaného prieskumom trhu v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

 

II. 

Predmet zmluvy 
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Táto zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z predmetu 

zmluvy: vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov a dezinfekcia – deratizačné, 

dezinfekčné  a dezinsekčné služby v objektoch objednávateľa 1 až 2 krát ročne, 

prípadne podľa potreby, podľa príloh č. 1 a č. 2 tejto zmluvy, podľa konkrétnej 

požiadavky s vystavením protokolov o vykonanej činnosti, poradensko – konzultačnú a 

kontrolnú činnosť vykonávanú zhotoviteľom bezplatne. 

III.  

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1. Cena predmetu tejto zmluvy je stanovená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 

v zmysle    § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. Uvedené jednotkové 

ceny sú výsledkom verejného obstarávania, sú ako maximálne, zmluvné strany sa dohodli, 

že v prípade akcií bude predávajúci fakturovať nižšie ceny. 

K cenám bude účtovaná 20% DPH.  

2. Cena dohodnutá v Prílohach č. 1 a 2 tejto zmluvy je nasledovná: ....................... bez DPH , 

• za preventívnu deratizáciu - 1ks nástrahy  -  ..........  EUR / ks bez DPH 

• za preventívnu dezinsekciu  a dezinfekciu – ..........  EUR/ m2 bez DPH 

• za dezinsekciu – represia švábovytý hmyz – ..........  EUR/ m2 bez DPH 

• za dezinsekciu – represia parazity – ..........  EUR/ m2 bez DPH 

• za ostatný sortiment prípravkov a doplnkových služieb podľa prílohy č. 1 

• za dezinfekciu COVID podľa prílohy č. 2 

K cenám bude účtovaná 20% DPH.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene dodávaného predmetu zákazky v celkovej 

sume ...................... EUR bez DPH, slovom ................................. eur, v zmysle cenníka 

jednotkových cien stanovených ako maximálne, uvedených v prílohe č. 1  a č. 2 tejto 

zmluvy. 

4. Uvedené ceny sú konečné a nemenné po celú dobu trvania zmluvy, obsahujú cenu 

materiálu, dopravy a práce. Suma sa bude fakturovať podľa počtu skutočne uložených 

nástrah a skutočne vykonaných postrekom metrov štvorcových v jednotlivých 

strediskách/prevádzkách. 

5. Zmluvné strany sa dohodli na fakturácii prevzatého predmetu zákazky po dodaní, na 

základe faktúry zhotoviteľa vystavenej za každé stredisko samostatne. 

6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných 

predpisov, musí na nej byť uvedené číslo zmluvy a musí ako prílohu obsahovať priložený 

potvrdený preberací doklad - objednávateľom podpísaný dodací list fakturovaného 

predmetu zákazky. 



 CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ, 

Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 

 

3 
Zmluva č. CÚZ- ZM -1 - ..../2021 na deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné služby pre CÚZ 

7. Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po dodaní predmetu 

zákazky objednávateľovi za stanovené obdobie a jej splatnosť je do 30 dní odo dňa jej 

doručenia objednávateľovi formou bankového prevodu na účet zhotoviteľa.  

8. V prípade, ak objednávateľ neuhradí fakturovanú kúpnu cenu v uvedenej lehote, je 

zhotoviteľ od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z 

omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania až do zaplatenia kúpnej ceny. 

9. V prípade, ak zhotoviteľ nedodá predmet zákazky v dohodnutej lehote, je objednávateľ od 

prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 

5 % z ceny predmetnej objednávky za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty 

nezaniká nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody. V prípade, ak k dodaniu 

predmetu zákazky v stanovenom čase nedôjde 3x po sebe alebo 3 po sebe nasledujúce dni, 

objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. 

10. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.05.2021  do 30.04.2025, alebo do 

vyčerpania finančného limitu, podľa toho ktorá zo skutočností nastane skôr. 

 

11. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať finančný limit plnenia uvedený v predchádzajúcom 

bode. 

12. Objednávateľ zálohové platby a ani platby vopred neposkytuje. 

13. V prípade vzniku záväzku/pohľadávky, nesmie byť táto prevedená na tretiu stranu bez 

písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán vyhotoveného formou dodatku k tejto 

zmluve. 

IV.  

Miesto, čas a spôsob dodania  

 

1. Miestami dodania predmetu tejto zmluvy sú stravovacie, reštauračné, hotelové a výrobné 

zariadenia kupujúceho - Centrum účelových zariadení – strediská a prevádzky: 

• Stredisko Inštitút pre verejnú správu - IVS, M. Schneidera – Trnavského 1/a, 844 10 

Bratislava 

• Prevádzka Račianska, Račianska 1514/45, 831 02 Bratislava 

• Prevádzka IVS- Spišská Nová Ves, Predná Huta 13, 053 31 Novoveská Huta, 

• Stredisko Súza, Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava, 

• Stredisko Signál, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany  

• Prevádzka Maják, Juh 546, 903 01 Senec 

• Prevádzka Trnava, Kollárova 31, 917 00 Trnava 

• Prevádzka Duchonka, Duchonka 721/1, 956 22 Duchonka, 

• Stredisko Smrekovec Donovaly, Smrekovec č.100, 976 39 Donovaly 

• Prevádzka Banská Bystrica, Ul. 9 mája 1, 974 01 Banská Bystrica 

• Prevádzka Krupina, Tepličky 1180, 963 01 Krupina 

• Prevádzka Trlenská, Biely Potok 7564, 034 84 Ružomberok, 

• Stredisko Kremenec T. Lomnica, Kremenec č. 150, 059 60 Tatranská Lomnica 

• Prevádzka Kremenec Štrbské Pleso, Ul. športová 4025/4, 059 85 Štrbské Pleso, 
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• Stredisko Svidník, Čatára Nebiljaka 457, 089 01 Svidník, 

• Stredisko Krompachy, Hornádska 49, 054 32 Krompachy, 

• CÚZ – KR PZ, Fučíková 2, 080 01 Prešov. 

 

2. V bode 1 tohto článku sú uvedené existujúce strediská objednávateľa, ktorý si 

vyhradzuje právo určiť konkrétne miesto dodania tovaru v rámci Slovenska v zmysle 

čiastkových objednávok na základe uzatvorenej zmluvy i v prípade zmeny adresy, 

zániku niektorého z týchto stredísk  alebo vzniku nového strediska/prevádzky.  

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť služby v termíne, v mieste plnenia a v rozsahu 

špecifikovanom v tejto zmluve podľa čiastkových objednávok objednávateľa. 

 

4. Kontaktné osoby zmluvných strán: 

 

Kontaktná osoba objednávateľa: 

 

Mgr. Iveta Kötelesová, tel.: 0918 322 097, email.: iveta.kotelesova@cuz.sk. 

Kontaktná osoba zhotoviteľa:  

 

.................................tel. ............................... , email.: ................@...................... 

5. Uskutočnenie regulácie živočíšnych škodcov  a  dezinfekcie – deratizačné, 

dezinfekčné a dezinsekčné služby je povinný zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi 

telefonicky, emailom, faxom alebo písomne najneskôr 3 pracovné dni pred ich 

realizáciou. V prípade nesúladu zvoleného termínu, je vecou dohody oboch 

zmluvných strán, zvoliť si termín vykonania prác. 

 

6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady, ktoré zistil dodatočne 

po podpise dodacieho listu, a to bez zbytočného odkladu, po tom, čo vady zistil. 

Zhotoviteľ' je povinný k oznámeniu podľa predchádzajúcej vety sa písomne vyjadriť 

do 48 hodín a navrhnúť spôsob odstránenia vady a následne pristúpiť k odstráneniu 

vady bez zbytočných prieťahov. 

 

7. Objednávateľ bude požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 

dlžnej čiastky za každý deň oneskoreného ukončenia a odovzdania predmetu zmluvy 

zhotoviteľom ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

8. Súčasťou vykonania zmluvne dohodnutých prác je aj protokol o vykonaní regulácie 

živočíšnych škodcov – deratizačné,dezinfekčné a dezinsekčné práce, ktorý musí byť 

podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

mailto:kotelesova@cuz.sk


 CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ, 

Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 

 

5 
Zmluva č. CÚZ- ZM -1 - ..../2021 na deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné služby pre CÚZ 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať regulácie živočíšnych škodcov a dezinfekciu – 

deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce v uvedených objektoch 

objednávateľa proti hlodavcom, švábovitému hmyzu a neškodnému lezúcemu 

hmyzu (nevzťahuje sa na parazity – ploštica posteľná, blcha domáca) 

registrovanými prípravkami pre použitie v komunálnej sfére v závislosti od druhu 

likvidovaného škodcu a veľkosti zamorenia. Použité prípravky musia byť  

schválené Ministerstvom hospodárstva a rozvoja vidieka SR – Centrom pre 

chemické látky a prípravky. 

2. Preventívny dezinsekčný zásah sa zaväzuje zhotoviteľ aplikovať bariérovou 

formou chemického postreku s účinnosťou na široký rozsah neškodného lezúceho 

hmyzu vo všeobecnosti vo všetkých priestoroch objednávateľa. 

3. Preventívny deratizačný zásah sa zaväzuje zhotoviteľ aplikovať formou 

rozmiestnenia uzamykateľných nástrahových staníc s  integrovanou formuláciou 

nástrahy na hlodavce doplnenou adekvátnym  legislatívnym označením, prípadne 

formuláciou zrna v aroma-priepustnom balení pre okamžité a bezpečné použitie 

v prevádzkových priestoroch podľa potreby. 

4. Represívny dezinsekčný zásah proti škodlivému lezúcemu hmyzu – parazitom – 

ploštica posteľná a blcha domáca sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať kombináciou 

chemického postreku / práškovania / ULV technológie so zameraním na parazity 

5. Represívny dezinsekčný zásah proti škodlivého švábovitému hmyzu sa zhotoviteľ 

zaväzuje vykonať technológiou gelovania. 

6. Preventívny a represívny (COVID) dezinfekčný zásah sa zaväzuje zhotoviteľ 

aplikovať formou dezinfekčného roztoku, ktorý má baktericídne, fungicídne, 

sporocídne a vírusinaktivačné účinky. Aplikačná forma je postrek, prípadne ULV. 

7. V prípade aplikácie vhodných formulácii registrovaných prípravkov v závislosti od 

druhu živočíšneho škodcu a veľkosti zamorenia, pri dodržaní technologických 

postupov a pravidelných zásahov,  zaručuje zhotoviteľ 85 – 90 % účinnosť. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť poradenstvo, konzultačnú činnosť bezplatne  

v rámci problematiky regulácie živočíšnych škodcov. Zároveň pokiaľ 

objednávateľ zistí, že vykonaná služba regulácie nebola v závislosti od druhu, 

biológie a veľkosti zamorenia škodcu adekvátne účinná,  zhotoviteľ je povinný 

vykonať kontrolnú obhliadku prípadne nápravné opatrenie bezplatne.  

9. Objednávateľ sa zaväzuje upozorniť zamestnancov na vykonanú reguláciu 

živočíšnych škodcov (deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu), prípadne potrebu 

použitia prípravkov na okamžité použitie na základe  prílohy č.1 a 2 a bude 

postupovať v zmysle pokynov a poradenstva odborných technikov zhotoviteľa. 

10. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť pracovníkom zhotoviteľa miestnosť na 

dočasné uskladnenie používaných prípravkov počas dezinsekčného, dezinfekčného 

a deratizačného zásahu. 
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11. Objednávateľ sa zaväzuje po vykonaní zmluvne dohodnutých prác a ním 

prevzatých prác zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v tejto zmluvy na základe 

faktúry vystavenej zhotoviteľom. 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán, 

formou písomných číslovaných dodatkov k zmluve, podpísanými zástupcami 

obidvoch zmluvných strán. 

2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou alebo písomnou výpoveďou. 

3. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená 

písomná výpoveď. 

4. Ak sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neúčinnými alebo ak svoju účinnosť 

stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu zmluvy. Dotyčné 

ustanovenia zmluvy sa nahradia platnými ustanoveniami v lehote 1 mesiaca. 

5. Ostatné obchodné podmienky neupravené zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a platia pre obe zmluvné strany. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých 

skutočnostiach rozhodných pre spoluprácu podľa tejto zmluvy. 

7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa 

vyjadrená v tejto zmluve je vážna a slobodná, zmluvu neuzatvárajú za nápadne 

nevýhodných podmienok a v tiesni, ich zmluvná vôľa nie je nijako obmedzená, čo 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

9. Táto zmluva je vypracovaná v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre každú zmluvnú 

stranu. 

 

V Bratislave, dňa .... 

 

 

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

                     - riaditeľ  CÚZ     

Objednávateľ         Zhotoviteľ 

             

    


