
ZMLUVA O VYKONANÍ  DERATIZAČNÝCH, DEZINFEKČNÝCH A 

DEZINSEKČNÝCH PRÁC 

 
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.    v znení 
zmien a doplnkov medzi 

 
 

I. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: Slovenský Rybársky Zväz – Rada Žilina 
   so sídlom A. Kmeťa 20Ľ 010 55  Žilina 
   zapísaný v registri Ministerstva vnútra SR   
              pod č.VVS/1-909/90-60 
Zastúpený:  Ing. ubošom JavoromĽ tajomníkom 
IČO:   00178209 
IČ DPH:  SK2020442985 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Žilina   
IBAN: SK62 0200 0000 0000 1583 2432 
 
    
Zhotoviteľ:  SANOVET, s.r.o, 

   so sídlom:  Krížna 13Ľ Nové Zámky 
   Výpis z OR OS v NitreĽ Oddiel: SroĽ Vložka 1611/N 
Zastúpený:  Ing. Silvia Karadiová 
IČO:   34126503 
IČ DPH:  SK2020414616 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Nové Zámky  
IBAN: SK09 0200 0000 0023 6316 6359 
 
 

Čl. 1 

 Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie deratizačných prác na hospodárskych strediskách 

objednávate a nachádzajúcich sa v Malom Záluží č.140Ľ Nových ZámkochĽ Nitrianske 
nábrežie 854/1 a K účovec Rybníky  zhotovite om. 

 
2. Objednávate  sa zaväzuje dodávate ovi, za vykonané práce zaplatiť dohodnutú cenu 

pod a tejto zmluvy. 
 
 
 
 

Čl. 2 

Rozsah predmetu plnenia  

 
 Zhotovite  vykoná deratizačných prác v priestoroch určených objednávate om pod a 

telefonickej objednávky objednávate a  a to najmenej dvakrát ročne.  
 

 



Čl. 3 

Cena 

 

1. Cena za vykonanie  predmetu zmluvy v rozsahu článku 2 tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách a stanovuje sa  výške 
200 € / slovom dvesto Eur/ ročne vrátane DPH. 

 
2. Objednávate  uhradí cenu na základe faktúrĽ ktoré zhotovite  vystaví a odošle 

objednávate ovi. Podkladom pre fakturáciu bude protokol o vykonaní prác, ktorý bude 
podpísaný povereným zamestnancom objednávate a.  

  
3. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia.  
 

 
Čl. 4 

Doba platnosti zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 
2. Každá zo zmluvných strán má právo vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. 

 
3. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim 

po doručení výpovede. 
 
 

Čl. 5 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhtovite  je povinný realizovať práce vždy iba v dohodnutom termíne, rozsahu 
a prepísanej kvalite pod a technologických postupov a platných pravidiel s poučením 
odberate a. 
 

2. Zhotovite  sa zaväzujeĽ že pri výkone deratizačných prác bude dodržiavať všetky platné 
právne predpisy pre túto činnosť. 
 

3. Zhotovite  vyhlasujeĽ že jeho zamestnanci majú doklady o  odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie deratizačných prác. 

 
4. Objednávate  je povinný sprístupniť k výkonu deratizačných prác všetky predmetné 

priestory v dohodnutom termíne.  
 

5. Objednávate  sa zaväzuje rešpektovať pokyny a usmernenia zhotovite a. 
 

 

Čl. 8 

Všeobecné ustanovenia 

 

 
1. Pokia  nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, platia pre zmluvné strany ustanovenia 

Obchodného zákonníka. 



 
2. Zmluvné strany sa dohodli na výlučne písomnej forme zmluvy. Akéko vek dojednania 

k tejto zmluve môžu byť vykonané len písomnou formou dodatku k tejto zmluve. 
 
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. 
 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po 

jednom rovnopise obdržia objednávate  a dodávate . 
 
 

Zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy svojim podpisom a zároveň prehlasujúĽ 
že si zmluvu prečítaliĽ jej obsahu porozumeli a nebola dojednaná v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok. 

 
 
 

V ŽilineĽ dňa  31.3.2016 
 
 
 
 

Za objednávate a:                    Za zhotovite a : 
Ing. uboš Javor    Ing. Silvia Karadiová 
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