
Zmluva o dielo 

uzavretá podľa par. 536 a nasl. Obch. zák. č.513/91 Zb. 

 

Čl. I. 

 Zmluvné strany 

 

OBSTARÁVATEĽ: Obec Štôla 

So sídlom:                  059 37  Štôla 29 

Zastúpený:                  Hajkom Martinom – starostom obce 

Bankové spojenie: Tatrabanka  

Číslo účtu:  SK60 1100 0000 0029 2286 3952    

IČO:    00691836   

DIČ:   2021202425  

 

DODÁVATEĽ: NOVA-NAGY MARIÁN 

So sídlom:  Levočská 211/2, 058 01 POPRAD 

Zastúpený.                  Nagym Mariánom - majiteľom firmy 

Bankové spojenie:      VÚB 

Číslo účtu:  SK26 0200 0000 0029 2124 5562 

IČO:    36452912          

DIČ:    1020726773             

IČ DPH:   SK1020726773 

 

Čl. II. 

Predmet plnenia 

 

     Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie DDD služieb verejného priestranstva a objektov           

obce Štôla, na dobu neurčitú  /až do ukončenia ZoD, ktorá sa vykoná dodatkom  k tejto ZoD/. 

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

základe písomnej alebo telefonickej objednávky následne: 

 preventívna dezinsekcia/ničenie obťažného hmyzu – minimálne jedenkrát ročne, 

 preventívna deratizácia/ničenie obťažných hlodavcov- minimálne jedenkrát ročne. 

V prípade nadmerného výskytu škodcov sa DDD práce a dodaný DDD tovar doobjednajú  

a dofaktúrujú podľa skutočne vykonaných DDD prác, na základe predloženého 

a odsúhlaseného predbežného rozpočtu. 

 

Čl. III. 

Čas plnenia 

 

1. Čas plnenia DDD prác je dodávateľom povinný previesť podľa požiadavky objednávateľa 

celoročne, zároveň zabezpečiť všetky potrebné organizačné práce požadované s prácami 

s toxickými prípravkami. 

Termín vykonania dezinsekcie: jarná v mesiacoch máj-jún, podľa aktuálneho počasia 

v prebiehajúcom roku. 

Termín vykonania deratizácie: jesenná v mesiacoch október- november, podľa aktuálneho 

počasia v prebiehajúcom roku. 

 

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. 

 

 

Čl. V. 

Cena za dielo 

 

     Cena za vykonané DDD práce je odsúhlasená obidvoma zmluvnými stranami,  podľa  

skutočne vykonaného rozsahu  DDD prác na základe predloženého a odsúhlaseného 

predbežného rozpočtu. Cena je stanovená dohodou podľa Zákona o cenách č.568/94 Zb. 

 

 

Čl. VI. 

Fakturácia 

 

     Objednávateľ zaplatí za vykonané dielo na základe vystavenej faktúry do 14 dní od 

ukončenia a prevzatia diela. 

 

Čl. VII. 

Záruka 

 

     Dodávateľ poskytuje na uvedené DDD služby a použité DDD prípravky záruku po dobu 

aktuálnosti tejto Zmluvy o dielo nasledovne: 

 dezinsekcia 2 mesiace od ukončenia prác, 

 deratizácia 2 mesiace od ukončenia prác. 

Záručná doba začína plynúť dňom podpísania faktúry /súpisu prác vystavenej dodávateľom. 

 

 

Čl. VIII. 

Bezpečnostné podmienky 

 

     Dodávateľ sa plne zaväzuje dodržiavať predpisy a normy stanovené Nariadením Vlády SR 

č.206/1998 Zb. o ochrane zdravia ľudí a iných látkach škodlivých zdraviu. 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 ustanoveniami Obch. zákonníka č. 

513/1991 Zb. a § 536. 

 

7. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s Nariadením európskeho parlamentu 

a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na 

webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na 

všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

 

 

 

V Poprade 26.11.2019 

Číslo spisu: OS-275-001/2019 

 

 

 

 

 

 

Za obstarávateľa:                                                                     Za dodávateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluva zverejnená: 27.11.2019 

Účinnosť zmluvy:    28.11.2019 

 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie

