
                           Zmluva o poskytovaní služieb č. 06/2021 
                         uzatvorená podľa § 536  Obchodného zákonníka 
 
 
 I. Zmluvné strany : 

 
    
     Obstarávateľ:   Múzeum mesta Bratislavy 
                              Radničná 1 
                              815 18 Bratislava 
                              IČO : 00179744 
                              DIČ/ DPH  : SK2020801761 
                              zastúpené : Mgr. Zuzana Palicová – poverená vedením  
 
                               
                               
  
      Zhotoviteľ:      Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba 
                              
                             851 03 Bratislava 
                             IČO : 41 332 318 
                             DIČ/DPH : SK1028122812 
                             zástupca spol. : Ivan Juráček 
                              
                              
                          
                              
 
                             
 
                                                      II. Predmet zmluvy. 
 
2.1 Vykonávanie deratizačných prác na základe nariadení vydávaných RÚVZ 
       Bratislava, o celoplošnej deratizácii na území hl. mesta SR,  v mesiacoch apríl, 
       október, v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
       verejného zdravia.    
 
2.2 Vykonávanie deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb podľa 
      potreby obstarávateľa, na základe objednávky vystavenej zodpovedným 
      pracovníkom spoločnosti. 
 
                                                       
                                                     III. Miesto plnenia. 
 
3.1 DDD práce budú vykonávané v objektoch Múzeum mesta Bratislavy uvedených  
      v prílohe č.1. tejto zmluvy.                                                                
                                                    
 
                                                   IV. Spôsob plnenia. 
4.1 Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v predpísanej kvalite pri dodržaní všetkých 



      bezpečnostných predpisov a opatrení. 
4.2 Zhotoviteľ sa bude pridržiavať pri výkone prác predpismi a nariadeniami  
      súvisiacimi s výkonom prác DDD. 
4.3 Zhotoviteľ bude používať len prípravky schválené Ministerstvom zdravotníctva 
      SR. 
4.4 Po vykonaní diela zhotoviteľ vypíše protokol o výkone prác DDD, ktorý podpíše  
      poverený zástupca spoločnosti. Protokol je podkladom pre fakturáciu. 
 
                                                   V. Cena diela. 
5.1 Zhotoviteľ a obstarávateľ sa dohodli ,že cena jednej preventívnej deratizácie 
      za všetky objekty spolu je 540,- €  bez DPH.  
      Všetky ostatné náklady dodávateľa sú zahrnuté v cene nástrahy  
      /práca, materiál, doprava,/ 
5.2 Podkladom pre úhradu platieb bude faktúra. 
5.3 Faktúra bude obsahovať bežné údaje potrebné na prevod finančných  
      prostriedkov za vykonanú službu. 
5.4 Splatnosť faktúry bude 14 dní. 
5.5 Obstarávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na hotovostnom platobnom styku. 
 
                                               VI. Záruka na dielo. 
6.1 Záruka na deratizačné práce je 6 mesiacov. V cene pravidelnej plošnej 
      deratizácie vykonávanej na základe nariadení vydávaných RÚVZ, o celoplošnej 
      deratizácii na území SR, v mesiacoch apríl, október, v zmysle zákona č.355/2007 
      Z. z. o ochrane,  podpore a rozvoji verejného zdravia, sú započítané všetky 
      ostatné výnimočné deratizačné zásahy, likvidácia uhynutých hlodavcov, 
      monitoring výskytu hlodavcov a doplnenie nástrah podľa potreby, počas roka.  
6.2 Záruka na dezinsekčné práce po prevedenom opakovanom prevedení prác 
      v 6-týždňovom intervale je 1 rok. Je podmienená účasťou všetkých dotknutých    
      účastníkov, ktorým sa práce prevádzajú, tzv. komplexnosťou prác. 
 
                                            VII. Záverečné ustanovenia. 
7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov od dňa : 01.07. 2021 
7.2 Zmluvné strany sa dohodli ,že zmluva sa bude rušiť písomnou formou, 
      výpovedná lehota je mesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
      kalendárneho mesiaca od doručenia výpovede druhej strane. 
7.3 Právne vzťahy touto zmluvou nedotknuté sa riadia ustanoveniami Obchodného 
      zákonníka. 
7.4 Zmluva nadobúda platnosť dátumom uvedeným v závere zmluvy a podpisom 
      zákonných zástupcov oboch strán. 
7.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch a to: 1 ks pre obstarávateľa a 1ks 
      pre zhotoviteľa. 
 
V Bratislave dňa : 29.6.2021 
 
 
 
OBJEDNÁVATEĽ : ..................................      ZHOTOVITEĽ : ...................................... 
                                  Mgr. Zuzana Palicová                                                               Ivan Juráček  
                                           Múzeum mesta Bratislavy                                                Slovenská deratizačná služba        


