
ZMLUVA O DIELO č. 4/2012
uzavretá podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.10bjednávatel':
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,
Hlavná 17, Trnava,
v zastúpení riaditeľom Mgr. Miroslavom Hrubým,
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Miroslav Hrubý,
b) ostatných: Ľudovít Baláž
bankové spojenie:
IČO: 00598 135,
DIČ: 2021190963,
IČ DPH: 8K2021190963
č. tel.: 033/3236437, Č. faxu: 033/5936241, e-mail: ludovit.balaz@skasz.trnava.sk

1.2 Zhotoviteľ:
Insekta DDD, s.r.o.
Slnečná 33, Trnava
v zastúpení Pavlom Kubáňom ,
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Pavol Kubáň,
b) ostatných: Pavol Kubáň,
IČO: 45942986,
DIČ: 2023152593,
IČ DPH: SK 2023152593,
bankové spojenie:
Č. tel.: 033/5446676, mobil: 0905509855, e-mail: insektaddd@gmail.com
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, Obvodný úrad Trnava, Č. OŽP-A/201O/15340-2
Č. živnostenského registra 250-30098

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Trnave v súlade so zákonom č. 35512007 Z. z. vykonať dvakrát celoplošnú deratizáciu
objektov v správe objednávateľa v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1 tejto zmluvy
a za podmienok. uvedených vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 3. 2. 2012
a dohodnutých v tejto zmluve.

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

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade požiadavky vykonať za úhradu deratizáciu za rovnakú
jednotkovú cenu aj v športových areáloch a zariadeniach objednávateľa, ktoré nie sú
uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
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2.4 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 diela za dohodnutých podmienok v zmysle zákona
Č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách,
vo výške 365,04 EUR s DPH, slovom: tristošesťdesiatpäť eur a štyri centy včítane DPH,
v členení:

Cena celkom bez DPH
DPH 20 %

304,16 EUR
60,88 EUR

Cena diela celkom s DPH 365,04 EUR

3.2 Špecifikácia ceny za jednu deratizáciu je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy - Zoznam
zariadení - deratizácia 2012.

3.3 Cena uvedená v bode 3.1 tohto článku zahŕňa všetky náklady spojené s poskytnutím
požadovaných služieb.

3.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo rozšíriť defmovaný predmet zmluvy o vykonanie
deratizácie v objektoch, ktoré prevádzkujú užívatelia športových areálov a zhotoviteľ sa
zaväzuje tieto služby za úhradu zabezpečiť za rovnakú jednotkovú cenu na základe
samostatných objednávok.

3.5 Objednávateľ je oprávnený v závislosti od aktuálnych potrieb redukovať pred realizáciou
rozsah poskytovaných služieb.

IV.
ČAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať požadované služby špecifikované v čl. II tejto zmluvy
priebežne do 31. 12.2012 v termínoch nariadených RÚVZ v Trnave.

4.2 Objekty v správe objednávateľa, v ktorých bude vykonaná deratizácia nariadením RÚVZ:
- Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava
- Kultúrny dom Modrank:a, Seredská 66, Trnava
- Futbalové ihriská, ŠA Rybníková 14, Trnava
- Kultúrny dom Kopánka, Ľudová 14, Trnava
- Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 42, Trnava
- Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava
- Štadión A. Malatinského, Športová 1, Trnava
- Plaváreň Zatvor, Rovná 9, Trnava
- Mestská veža, Štefánikova 1, Trnava
- TINS, Štefánikova 1, Trnava
- SKaŠZ MT, Hlavná 17, Trnava

4.3 Dodržiavanie termínov deratizácie nariadenej RÚVZ v Trnave alebo vykonávanej na
základe objednávky je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať zástupcu objednávateľa uvedeného
v bode 1.1 písm. b) čl. l. tejto zmluvy o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo
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sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom na omeškanie termínov deratizácie
nariadenej RÚVZ v Trnave alebo vykonávanej na základe objednávky.

v.
PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Platba bude realizovaná na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom po
vykonaní každej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadenej deratizácie
v objektoch uvedených v prílohe č. 1 alebo na základe faktúr vystavených po deratizácii
objektov na základe objednávok.

5.2 Uhradenie každej faktúry je podmienené predložením protokolov o vykonaní deratizácie
v jednotlivých objektoch, v ktorých zhotoviteľ uvedie miesto, dátum vykonania, typ
škodcov a druh a množstvo použitých prípravkov.

5.3 Splatnosť faktúry vystavenej zhotoviteľom je 14 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.

5.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo z faktúry odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok.

5.5 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. V takomto
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začína plynúť dňom
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

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 dohodnuté v čl. IV.
tejto zmluvy.

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr má zhotoviteľ nárok na poplatok
z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

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
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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 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej
trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 8.1 od zmluvy odstúpiť, môže od
zmluvy odstúpiť len spôsobom pre podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zákonnľka.

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

8.5 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.

VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

8.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

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

8.4 Zmluva je zhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zo zmluvných
strán

8.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
- Príloha č. 1. Zoznam objektov - deratizácia 2012
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UIIIlm zariadeni · deratizácia 2012 Priloha e. 1

Cena s Cena za objekt Cena za Objekt
Por. č. Objekt: Výmera: DPH/mZ: s DPH: DPH 20% bez DPB:

1. Mestská športová hala suterén, 1. a 2. NP 6300 m2 0,0 147eur 92,61 eur 15,44 eur 77,17 eur
Rybnlková 15

2. KD Modranka suterén, 1. a 2. NP 1 700 m2 0,0 147eur 24,99 eur 4,17 eur 20,82 eur

Seredská 66

3. Futbalové ihriská -šatne I.NP 260 m2 0,0 147eur 3,82 eur 0,64 eur 3,18 eur
Rybnikavá 14

4. KD Kopánka suterén, 1. a 2. NP 870 m2 0,0 147eur 12,78 eur 2,13eur 10,65 eur

Ľudová 14

5. Kúpalisko Castiglione suterén, 1. NP 230 m2 0,0 147eur 3,38 eur 0,57 eur 2,81eur

J. Slottu 42

6. Kino Hviezda suterén, 1. a 2. NP 1150 m2 0,0 147eur 16,90 eur 2,82 eur 14,08 eur

Paulfnska l

7. ŠAM 1. NP a2. NP 640 m2 0,0 147eur 9,40 eur 1,57 eur 7,83 eur

Športová l

8. Plaváreň Zátvor suterén, 1. NP 670 m2 0,0 147eur 9,84 eur 1,64 eur 8,20 eur

Rovná 9

9. Mestská veža 2. až 7. NP 220 m" 0,0 147eur 3,23 eur 0,54 eur 2,69 eur

Štefánikova l

10. TINS suterén, 1. NP 40 m2 0,0 147eur 0,58 eur 0,09 eur 0,49 eur

Štefánikova l

11. SKaŠZMT 1. a 2. NP 340 m2 0,0147 eu 4,99 eur 0,83 eur 4,16 eur

Hlavná 17
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Celková výmera: 12420 m2 182,52 eur 30,44 eur 152,08 eur


