
Zmluva o poskytnutí plošnej služby  
deratizácie verejných priestranstiev č. ÚEZ: 60/2017 

uzatvorená podľa § 269 od. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení  
medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 

Článok I.  
Zmluvné strany 

 
1.1.     Objednávateľ:         Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 
           so sídlom:                  Junácka 1, 832 91 Bratislava 
           zastúpený:                 Mgr. Rudolfom Kusým, starostom 
           bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 
           číslo účtu:                 180 034 7007/5600 

IČO:                          00 603 317 
DIČ:                          2020887385 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

1.2.     Poskytovateľ:          Redinex, spol. s r.o. 
           so sídlom:                 Vyhne 214, 966 02 Vyhne 
           zastúpený:                 Jarmila Koleničová, konateľ 
           bankové spojenie:     Tatra banka, a.s. 
           číslo účtu:                   SK 36 1100 0000 0026 2079 1834 
           IČO:                           44 970 455 
           IČ DPH:                     SK 2022886261 

Zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel 
Sro, vložka č. 17036/S    

           
 (ďalej len poskytovateľ) 
 
1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu v súlade s verejným obstarávaním 

objednávateľa č. HOMJ/2885/2017, na základe ktorého bol poskytovateľ vybraný ako 
najvhodnejší uchádzač. 

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy  

 
2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom  
            mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zabezpečí plošnú službu s názvom 

 
Deratizácia verejných priestranstiev  

 (ďalej v texte aj ako „deratizačné práce, resp. deratizácia, resp. služba“) 
 

, a to v súlade s/so:  
●  zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

v platnom znení a príslušnými platnými právnymi predpismi, vykonávacími 
predpismi a technickými normami,  
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●  výzvou Regionálneho  úradu verejného zdravotníctva hlavného mesta SR 
Bratislavy (ďalej len „úrad“) o preventívnej celoplošnej deratizácii na území 
Bratislavského samosprávneho kraja,  

●  podkladmi dodanými zo strany objednávateľa poskytovateľovi v lehote do 3 dní 
odo dňa účinnosti tejto zmluvy.  

 
2.2.  Špecifikácia poskytnutia služby ako celku: 

a) monitoring výskytu hlodavcov na verejných priestranstvách, 
b) plošná deratizácia verejných priestranstiev podľa požiadaviek objednávateľa 

komplexne, vrátane deratizačných materiálov a prípravkov, ,  
c) dopĺňanie spotrebovaných nástrah pri následnej kontrole po vykonaní plošnej 

deratizácie, 
d) odstránenie vzniknutých odpadov po výkone služby (likvidácia uhynutých 

hlodavcov a nespotrebovaných nástrah), 
e) v prípade výskytu hlodavcov mimo plošnej deratizácie, vykonanie tzv. 

mimoriadnej deratizácie v potrebnom rozsahu v rámci polročnej záručnej doby na 
poskytovanú službu. 

 
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas poskytnutú službu, v súlade s touto 

zmluvou, prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy. 
 

 
Článok III. 

Miesto poskytnutia služby a čas plnenia 
 

3.1. Miestom poskytovania služby deratizácie verejných priestranstiev sú verejné 
priestranstvá na území Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v zmysle podkladov 
dodaných zo strany objednávateľa na základe tejto zmluvy.  

 
3.2. Celková plocha verejných priestranstiev predstavuje výmeru 8400 m2, pričom verejné            

priestranstvá (parky, ostatné plochy zelene, chodníky a komunikácie) v katastrálnom            
území Nové Mesto predstavujú výmeru 5500 m2 a v katastrálnom území Vinohrady            
predstavujú výmeru 2900 m2.  

 
3.3. Deratizáciu verejných priestranstiev sa poskytovateľ zaväzuje vykonávať v dvoch 

etapách, a to v termíne jarnej a  jesennej deratizácie podľa výzvy úradu o preventívnej 
celoplošnej deratizácii na území Bratislavského samosprávneho kraja na základe 
samostatných objednávok vystavených objednávateľom; najneskôr však v lehotách 
určených úradom a podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa.  

 
3.4. Deratizácia bude vykonaná v dvoch etapách: 

I. jarná etapa v termíne: 01.04.2017 – 15.05.2017, v súlade s výzvou úradu, 
II. jesenná etapa v termíne: 01.10.2017 – 15.11.2017, v súlade s výzvou úradu. 

 
3.5. Poskytovateľ sa zaväzuje:  

a) vykonať kontrolu účinnosti deratizácie do 5 dní od realizácie deratizácie, pričom 
spotrebované nástrahy je povinný bezodkladne dopĺňať,  

b) likvidáciu nespotrebovaných nástrah a uhynutých hlodavcov vykonať najneskôr do 
45 dní po vykonaní deratizácie.  
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3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutá služba podľa tejto zmluvy sa považuje za 
splnenú, ak je riadne a včas ukončená v celom rozsahu podľa tejto zmluvy.  

 
                                                                     

Článok IV. 
Cena a platobné podmienky 

 
4.1. Cena za službu je stanovená dohodou zmluvných strán a je spracovaná v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách ako cena 
konečná, ktorá v sebe zahŕňa všetky náklady, vrátane dopravy, deratizačných 
materiálov, monitoringu hlodavcov pred deratizáciou, kontroly účinnosti deratizácie, 
likvidácie odpadu, dopĺňania a odstraňovania nástrah, mimoriadnej deratizácie a pod., 
nasledovne: 
a) cena za jarnú deratizáciu: 

996,00 €  s DPH  (slovom: deväťstodeväťdesiatšesť EUR)  
 
b) cena za jesennú deratizáciu:  
 996,00 € s DPH(slovom: deväťstodeväťdesiatšesť EUR). 

 
4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že poskytovateľ je platiteľom DPH a objednávateľ nie je 

platiteľom DPH. 
 
4.3. Objednávateľ sa zaväzuje bezhotovostne uhradiť poskytovateľovi cenu, na účet 

poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, podľa ustanovenia bodu 4.1. tejto 
zmluvy, a to na základe jednotlivých čiastkových faktúr vystavených poskytovateľom. 
Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po ukončení služby, na základe 
protokolu o vykonaných deratizačných prácach, po vykonaní každej etapy deratizácie 
zvlášť, avšak zároveň až po vykonaní účinnosti deratizácie a odstránení uhynutých 
hlodavcov a nespotrebovaných nástrah v zmysle tejto zmluvy. 

 
4.4. Cena v zmysle tejto zmluvy sa považuje za uhradenú dňom odpísania príslušnej sumy 

z účtu objednávateľa.  
 
4.5. Každá čiastková faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať 

tieto údaje v zmysle platných právnych predpisov vrátane označenia poskytovanej 
služby. Neoddeliteľnou prílohou ku každej čiastkovej faktúre bude súpis vykonaných 
prác, protokol o vykonaných prácach. 

 
4.6.      Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti každej jednotlivej čiastkovej faktúry je      
            30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
 
4.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že čiastková faktúra nebude mať 

náležitosti riadneho daňového dokladu, resp. nebude obsahovať údaje / prílohy 
v zmysle tejto zmluvy, vrátiť takúto čiastkovú faktúru poskytovateľovi 
k prepracovaniu, pričom lehota splatnosti faktúry sa zastavuje a nová lehota splatnosti 
začne opätovne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

4.8. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, je poskytovateľ 
oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania podľa ust. § 369a Obchodného 
zákonníka. 
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4.9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky na tretiu 

osobu.  
  

 
Článok V. 

Podmienky poskytnutia služby 
 

5.1. Poskytovateľ zodpovedá v mieste plnenia služby, pri plnení služby, počas celej doby 
trvania tejto zmluvy: 
- za dodržiavanie ustanovení tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa v zmysle 

jeho objednávok; 
- za dodržiavanie ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia v platnom znení a príslušných platných právnych 
predpisov, vykonávacích predpisov a technických noriem; 

- za dodržiavanie ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov; 

- za dodržiavanie ustanovení Nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 
prostriedkov; 

- za to, že ním poskytovaná služba bude organizovaná a vykonávaná tak, aby 
súčasne boli chránené osoby, ako aj zvieratá, ktoré sa v miestach plnenia 
predmetu tejto zmluvy a v ich bezprostrednej blízkosti pohybujú; 

- za dodržiavanie stanovených technologických a pracovných postupov, ktoré 
súvisia s ním vykonávanou činnosťou, 

- za všetky škody, ktoré poskytovateľ priamo spôsobil objednávateľovi, resp. 
tretím osobám pri plnení svojich povinností vyplývajúcich z plnenia predmetu 
tejto zmluvy, a to výške skutočnej vzniknutej škody. 

 
5.2.   Poskytovateľ zodpovedá za pracovné úrazy svojich zamestnancov.    
 
5.3.   Poskytovateľ sa zaväzuje, že služby bude vykonávať výhradne prostredníctvom na 

uvedenú prácu preškolených a zdravotne spôsobilých zamestnancov. 
 
5.4.   Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne svojim zamestnancom všetky zdravotné, 

hygienické a osobné ochranné pomôcky. 
 
5.5.   V prípade, že objednávateľ zistí, že poskytovateľ poskytuje služby v rozpore so 

svojimi povinnosťami (v rozpore s platnými právnymi predpismi, touto zmluvou, resp. 
objednávkou), je objednávateľ oprávnený požadovať jej opätovné a bezplatné 
vykonanie, pričom odstránenie škôd spôsobených vadným plnením, ako aj povinnosť 
náhrady škody v skutočnej výške, týmto nie je nijako dotknutá. 

 
5.6. Pri vykonávaní deratizačných prác musia byť použité prípravky, na ktoré sú doložené 

Karty bezpečnostných údajov, a ktoré sú povolené Centrom pre chemické látky 
a prípravky SR. Pri deratizácii sa požaduje postupovať v zmysle metodického pokynu 
28/2006 MZ SR na vykonanie ochrannej deratizácie č. HH/892/06/SE. Deratizáciu sa 
požaduje realizovať v zmysle platnej technickej normy STN 466019. 
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5.7. Poskytnutá služba musí byť odovzdaná objednávateľovi protokolom o vykonaných 
deratizačných prácach. Vypracovanie protokolu sa bude riadiť platnou technickou 
normou STN 466019 a metodickým pokynom 28/2006 MZ SR na vykonanie 
ochrannej deratizácie č. HH/892/06/SE. 

 
 

Článok VI. 
Zodpovednosť za vady 

 
6.1. Služby musia byť vykonané v zmysle platných noriem; musia byť vykonané včas 

a kvalitne a musia spĺňať bezpečnostné požiadavky. 
 
6.2. Poskytovateľ vyhlasuje, že na služby poskytuje záruku 6 mesiacov, ktorá začína 

plynúť dňom poskytnutia služby v plnom rozsahu v zmysle záznamu z protokolu 
o deratizačných prácach. 

 
6.3. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil po výkone deratizačných 

prác v zmysle protokolu o deratizačných prácach. Objednávateľ bez zbytočného 
odkladu, potom ako vadu zistil, písomne oznámi poskytovateľovi zistené nedostatky. 
Od oznámenia vady objednávateľom, až do jej odstránenia záručná doba na 
poskytnuté služby, resp. doplnkové služby neplynie a objednávateľ má právo na jej 
bezplatné odstránenie. 

 
6.4. Poskytovateľ sa zaväzuje po písomnom oznámení objednávateľa o existencii vád, 

začať s odstraňovaním týchto vád najneskôr do 3 dní od oznámenia vád 
a objednávateľom zistené a písomne oznámené vady odstrániť v čo najkratšom 
technicky možnom čase, resp. v termíne dohodnutom s objednávateľom, bezplatne. 

 
6.5. V prípade, že objednávateľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád alebo 

nedostatky neodstráni, v určenej lehote, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 50,00 € za každý jednotlivý nedostatok (vadu) a deň omeškania. 

 
 

Článok VII. 
Sankcie, ukončenie zmluvy 

 
7.1. V prípade omeškania poskytovateľa s plnením predmetu tejto zmluvy vznikne 

objednávateľovi nárok (nie povinnosť) na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 30,- € 
denne za každé jednotlivé omeškanie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je 
dotknuté.   

 
7.2. Túto zmluvu je možné predčasne ukončiť:  
 

a) výpoveďou bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá začína 
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane, 

b) dohodou zmluvných strán, 
c) odstúpením od zmluvy v zmysle bodu 7.3. tohto článku zmluvy. 
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7.3. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán poruší túto zmluvu podstatným spôsobom, 
má druhá zmluvná strana právo od tejto zmluvy odstúpiť. Za podstatné porušenie tejto 
zmluvy zo strany:  

 
a) objednávateľa sa považuje omeškanie so zaplatením ceny v zmysle tejto zmluvy 

o viac ako 30 dní 
b) poskytovateľa sa považuje nedodržanie termínov uvedených v tejto zmluve, ako aj 

nedodržanie príslušných platných právnych predpisov, technických noriem  
 
Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
V odstúpení od zmluvy musí byť jednoznačne určený dôvod odstúpenia. Právne 
účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú nasledujúcim dňom po dni doručenia 
písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane, resp. 
nasledujúci deň, kedy sa zásielka vrátila ako nedoručená. 
 

 
Článok VII. 

Osobitné ustanovenia 
 

8.1.   Osobami poverenými konať za objednávateľa: 
a) v časti deratizácie verejných priestranstiev vo veciach vystavenia objednávky:  

         Mgr. Dagmar Timková 
         referentka oddelenia životného prostredia a územného plánovania 
         Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 
         tel. číslo: 02/49 253 208 
         e-mail: zp.timkova@banm.sk  
 

8.2.  Osobou oprávnenou konať na strane poskytovateľa je vo všetkých veciach:  
     Juraj Revenda 
     tel. číslo: 0917 205 928 
     e-mail: redinex@redinex.sk   

 
 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
9.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní odo dňa účinnosti do 31.12.2017. 
 
9.2.    Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno realizovať len formou písomných očíslovaných 

dodatkov, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, v súlade s ust. § 18 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

 
9.3.  Vzťahy zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy a ktoré v nej nie sú 

výslovne upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej 
republike. 

 
9.4.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 
5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením 
§ 47a Občianskeho zákonníka. 

 
9.5.   Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch v slovenskom jazyku, každý so silou 

originálu, pričom poskytovateľ obdrží jeden rovnopis a objednávateľ štyri rovnopisy 
zmluvy. 

 
9.6.   Zmluvné strany prehlasujú, že ich vôľa pri uzatvorení tejto zmluvy bola slobodná, 

vážna a zrozumiteľná, po prečítaní súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu s jej 
znením ju podpisujú. 

 
 
 
V Bratislave, dňa 27.3.2017                                                  V Bratislave, dňa 22.03.2017 
 
 
 
 
 
______________________________                          ______________________________  
                      objednávateľ                                                            poskytovateľ 

    Mgr. Rudolf Kusý, v. r.                                    Jarmila Koleničová, v. r. 
             starosta                                                           konateľka spoločnosti    

                                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


