
ZMLUVA   O DIELO č. 8/2017 
uzavretá  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

 I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1.1 Objednávateľ: 

 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, 

 Hlavná 17, Trnava, 

 v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom Turčanom, 

 osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 

 a) zmluvných:                               Ing. Martin Turčan, 

 b) ostatných:    Ľudovít Baláž 

bankové spojenie:     

IBAN:      

SWIFT:     SUBASKBX 

 IČO:     00598 135, 

 DIČ:     2021190963, 

 IČ DPH:    SK2021190963 

 č. tel.:     033/3236437, 0917 806424 

 č. faxu:     033/5936241,  

 e-mail:     ludovit.balaz@skasz.trnava.sk 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

DDD Star, s.r.o. 

 A. Hlinku 12/365, Zeleneč 

 v zastúpení konateľom Dušanom Grmanom, 

 osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 

 a) zmluvných:                               Dušan Grman, 

 b) ostatných:    Dušan Grman, 

bankové spojenie:      

IBAN:      

SWIFT:     CEKOSKBX 

 IČO:     36262960, 

 DIČ:     2021851425 

 IČ DPH:    SK2021851425 

 č. tel.:     0905 795226, 033/5514015 

 č. faxu:     033/5514015 

 e-mail:     dddstar@swanmail.sk 

     Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 15130/T 

 

 

II. 

PREDMET ZMLUVY 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe usmernení vydaných Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v Trnave v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a za podmienok 
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dohodnutých v tejto zmluve vykonať v lehote trvania zmluvy dvakrát celoplošnú 

deratizáciu objektov vo výmere cca 20.265 m
2
. 

2.2 Výmera a adresy jednotlivých objektov sú uvedené v prílohe č. 1 - Zoznam objektov        

– r. 2017, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2.3 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje vykonávať deratizáciu v stanovenom časovom intervale 

a prípravkami určenými a schválenými na tento účel, vykonať monitoring a po ukončení 

deratizácie použité návnady zlikvidovať, vyčistiť priestory od uhynutých hlodavcov 

a zabezpečiť ich likvidáciu.  

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie  cenu 

podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.5 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 jednotkovej cene 0,02 EUR/m
2
  bez DPH. Celková cena 

poskytovaných služieb v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách pre výmeru cca 20.265 m
2
 je stanovená na 

hodnotu 972,72 EUR s DPH, slovom: deväťstosedemdesiatdva eur a sedemdesiatdva 

centov včítane DPH, v členení: 

     

           Cena celkom bez DPH             810,60 EUR 

           DPH 20 %               162,12 EUR 

           –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

           Cena diela celkom s DPH             972,72 EUR 

 
3.2 Ceny za jednu deratizáciu pre jednotlivé objekty sú uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy – 

Zoznam objektov – r. 2017 

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

požadovaných služieb v rozsahu uvedenom v čl. II.. 

 

 

 

IV. 

ČAS  A  MIESTO PLNENIA 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať požadované služby priebežne do 31.12.2017. Termíny 

nariadených deratizácií budú uvedené v usmernení vydanom  RÚVZ v Trnave.  

4.2 Adresy objektov, v ktorých bude vykonaná deratizácia  nariadením RÚVZ, sú uvedené 

v prílohe č.1 – Zoznam objektov  - r. 2017.  

4.3 Dodržiavanie termínov deratizácie nariadenej RÚVZ v Trnave alebo vykonávanej na 

základe samostatnej 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. I. tejto zmluvy o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo 

sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom na omeškanie termínov deratizácie 

nariadenej RÚVZ v Trnave alebo vykonávanej na základe objednávky. 
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V. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 

5.1 Platba bude realizovaná na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom po 

vykonaní deratizácií v požadovanom termíne.   

5.2 Uhradenie každej faktúry je podmienené predložením protokolu 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 

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. 
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8.3 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle  oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. 

 8.4 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. 

 

 

IX. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

9.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.   

9.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle 

objednávateľa.  

9.3 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné 

v Slovenskej republike. 

9.4 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov 

dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. 

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

strán 

9.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 

- Príloha č. 1 - Zoznam objektov  - r. 2017 

 

Zmluva bola zverejnená dňa 4.4.2017...................... 

 

 

 

 V  Trnave, dňa....................                                        V ......................, dňa .................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...........................................................                         ........................................................ 

               Ing. Martin Turčan                                                Dušan Grman 

          riaditeľ SKaŠZMT             konateľ  
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Navrhovaná cena za mernú jednotku 1 m2 = 0,02  bez DPH 

  
        

Por. 

č. Objekt:   Výmera: 

Cena za 

objekt bez 

DPH: 

DPH 

20% 

Cena za 

objekt s 

DPH: 

1. Mestská športová hala suterén, 1. a 2. NP 6 300 m² 126,- 25,20 151,20 € 

  Rybníková 15, Trnava             

2. KD Modranka suterén, 1. a 2. NP 1 700 m² 34,- 6,80 40,80 € 

  Seredská 131, TRnava-Modranka             

3. Futbalové ihriská -šatne 1. NP 260 m² 5,20 1,04 6,24 € 

  Rybníková 15, Trnava 
 

  

 

      

4. KD Kopánka  suterén, 1. a 2. NP 870 m² 17,40 3,48 20,88 € 

  Ľudová 14, Trnava             

5. Kúpalisko Castiglione suterén, 1. NP 230 m² 4,60 0,92 5,52 € 

  J. Slottu 42, Trnava 
 

  

 

      

6. Kino Hviezda suterén, 1. a 2. NP 1 150 m² 23,- 4,60 27,60 € 

  Paulínska 1, Trnava             

7. Plaváreň Zátvor suterén, 1. NP 670 m² 13,40 2,68 16,08 € 

  Rovná 9, Trnava             

8. Mestská veža 2. až 7. NP 266 m² 5,32 1,06 6,38 € 

  Štefánikova 1, Trnava             

9. Meštianský dom  suterén, 1. a 2. NP 1 890 m² 37,80 7,56 45,36 € 

  Hlavná 17, Trnava             

10. Verejné WC Kam. mlyn I. NP 84 m² 1,68 0,34 2,02 € 

  Kamenný mlyn , Trnava             

11. Ms amfiteáter suterén, I.NP 615 m² 12,30 2,46 14,76 € 

  Halenárska 20, Trnava             

12. FI, K. Mahra - šatne 1. NP 50 m² 1,- 0,20 1,20 € 

  pri ZŠ, K. Mahra 11, Trnava             

13. ŠA Slávia - verejné WC I. NP 50 m² 1,- 0,20 1,20 € 

  Rybníkova 16, Trnava             

14. Strelnica Štrky 1. NP 625 m² 12,50 2,50 15,-€ 

  Štrky, Trnava 
 

  

 

      

15. AZ Modranka 1. NP a 2. NP 2 522 m² 50,44 10,09 60,53 € 

  I. Krasku 33, Trnava             

16. ŠA Lokomotíva 1. NP 420 m² 8,40 1,68 10,08 € 

  J. Slottu 45, Trnava             

17. ŠA Slávia  1. a 2. NP 2 408 m² 48,16 9,63 57,79 € 

  Rybníkova 16, Trnava             

18. Hygienické zariadenie 1. PP 50 m² 1,- 0,20 1,20 € 

  Radlinského, Trnava   

  

      

19. Atletický štadión - tribúna 1. PP 55 m² 1,10 0,22 1,32 € 

  Rybníkova 16, Trnava             
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20. Multifunkčné ihrisko 1. PP 50 m² 1,- 0,20 1,20 € 

  Mozartova             

        

 

Spolu:   

20 

265 m² 405,30 € 81,06 € 486,36 € 

 


