ZMLUVA Č. 1/2021
o zabezpečení deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie
uzatvorená v zmysle ~ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Z.z.
V platnom znení

Článok I
Zmluvné strany

Dodávatel‘:

Jozef ŠVÁB

Sídlo:

Haniska 117,044 57 Haniska

iČo:

44690894

DIČ:

1080683175

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu:

SK73 0900 0000 0004 4926 6896

Telefón:

0918 867 815, svabddd~centrum.sk

—

ŠVÁB D.D.D.

Neplatca DPH
a

Objednávatel‘:

Obec Belža

Sídlo:

Belža 80, 044 58 Seňa

IČO:

00323951

DIČ:

2021235810

.

.

ČlánokII
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je prevedenie ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie v zmysle
zákona NR SR Č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na zamedzenie vzniku, šírenia
a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení, dezinfekciu a reguláciu živoČíšnych
škodcov v objektoch obce Belža.

2. Dodávateľ vykoná deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu odborne vo vlastnom mene,
v súlade s platnými predpismi podl‘a požiadaviek a potrieb obj ednávatel‘a. Dodávatel‘
vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávat‘ živnosť v rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy.

Článok III
Doba trvania
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom 8.11.2021.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Výpoveď tejto zmluvy móže dať ktorákoľvek zmluvná strana s 2 mesačnou výpovednou
lehotou. Výpovedná lehota začína plynúf od 1. dňa mesiaca, ktorý nasleduje Po doručení
písomnej výpovede druhej strane.

Článok IV
Cena
Cena za vykonanie deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie je určená dohodou zmluvných strán
na základe vykonaného monitoringu a na základe cenovej ponuky, ktoráje konkretizovaná v prílohe
Č. 1 tejto zmluvy.

ČlánokV
Platobné podmienky
1. Zaplatenie ceny skutočne vykonaných prác sa uskutoční na základe daňového dokladu,
dodávateľom predloženej faktúry, ktorá obsahuje:

.

-

plné označenie dodávatel‘a a objednávatel‘a, sídlo, adresa,

-

Číslo faktúry

-

deň odoslania a deň splatnosti faktúry

-

označenie peňažného ústavu a číslo účtu dodávateľa

-

fakturovanú sumu

-

pečiatka a podpis oprávnenej osoby

2. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní.

IČO, DIČ, IČDPH

ČlánokVI
Podmienky vykonania práce
1. Práce budú vykonané podl‘a zadania obj ednávatel‘a, na telefonickú výzvu do 48 hodin.
2. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť priestory na vykonanie deratizácie, dezinsekcie
a dezinfekcie podľa dohovoru s obj ednávateľom.
3. Predmet pinenia je považovaný za splnený Po odovzdaní „Protokolu o odovzdaní a prevzatí
deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác“ medzi zmluvnými, stranami.
4. Dodávateľ sa zaväzuje, že prevedie ochrarmú deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu
s účclom dosiabnutia maximálneho efektu podľa platných právnych predpisov. Nástrahy
a křmne staničky označí zreteľne a viditeľne s výstrahou. Bude viesf predpísanú evidenciu
a doporučí preventívne opatrenin na udržanie dosiahnutého efektu.
5. DodávateF zodpovedá za bezpečnost‘ a ochranu zdravia seba a svojich pracovníkov ako aj za
prípadné škody spósobené výkonom prác. Odpady vzniknuté počas vykonávania prác
sa dodávateľ zaväzuje odviezt‘ z areálu obj ednávateľa a zneškodnit‘ na náklady dodávateľa.
6.

Dodávateľ sa zavazuje dodržiavať intemé predpisy a nariadenia obj ednávateľa a zaväzuje
sav objekte nadit‘ jeho pokynmi.

Článok VII
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvu je možné meniť a dopÍňaf iba písomnými dodatkami

.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie si ponechá
obj ednávateľ a jedno dodávateľ.

V Košiciaeh dňa 08.11.2021
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