
Zmluva o vykonaní deratizáčných, dezinfekčných 

a dezinsekčných prác 

 

1. Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ:           Obec Lučatín 

                        Lučatín 40 

                        Lučatín 976 61 

 

1.2 Prevádzka:                  

                         

                         

             Zastúpený:                Ing. Pavel Kovač 

IČO:                            00313572 

DIČ:                            2021121300 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Zapísaný v: 

(Ďalej len ako  „objednávateľ“) 

a 

1.3 Poskytovateľ:               LaperDDD s.r.o. 

                                       Na Uhlisku 20 

                                       Banská Bystrica 974 01 

Zastúpený:                   Bc. Ján Laco 

IČO:                               52 550 567 

DIČ:                               2121069676 

Bankoové spojenie:   SLSP 

IBAN:                            SK 4409000000005161833356 

(Ďalej ako „poskytovateľ“) 

 

                                         2. Predmet Zmluvy 
 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať služby regulácie 

živocíšnych škodcov ( deratizáciu) pre objednávateľa a záväzok objednávateľa zaplatit 

poskytovateľovi za riadne poskytnuté služby cenu podla článku 4 tejto zmluvy. 

 

2.2 Predmetom zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje vykonávať službu v súlade 

s normami zabezpečenia kvality, s normami enviromentálneho riadenia, v súlade 

s normami zabezpečenia bezpečnosti pri práci a v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. 



o ochrane, podpore a rozvoji veréjneho zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a súvisiacou legislatívou odborne spôsobilými osobami v priestoroch 

v správe objednávatela. 

 

2.3 Predmetom zmluvy je vykonanie deratizačných služieb poskytovateľom 

v budovách, prípadne vonkajších priestorov v správe objednávateľa. Pri deratízácí sa 

posktovateľ zaväsuje postupovať v zmysle metodického pokynu 28/2006 Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskéj republiky na vykonanie ochrannej deratizácie č. 

HH/892/06/SE a v zmysle jednotnéj európskej normy STN 16636, zákona č 355/2007 

Z.Z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákona 67/ 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických 

zmesí na trh a o zmene a doplnený niektorých zákonov (chemický zákon)a dalšími 

súvisiacimi predpismi.  

 

3.Termín a miesto plnenia 
3.1 Poskytovateľ vykoná deratizáciu 2x ročne v nehnuteľnostiach a na vonkajších 

priestoroch v správe objednávateľa v termínoch dohodnutých vopred 

s objednávateľom. 

 

3.2 Poskytovateľ je povinný objednávateľa upozorinť na potrebu vykonania (alebo 

opätovného vykonania) deratizácie v dostatočnom časovom predstihu.  

 

4. Cena predmetu zmluvy 

4.1 Cena predmetu zmluvy je 100 euro ročne. Ceny sa môžu menit podľa vývoja trhu 

a požadovanej zmeny služieb od objednávateľa. 

 

4.2 Právo fakturovať za vykonanie jednotlivých služtieb vzniká poskytovateľovi po 

odovzdaní a prevzatí vykonanej služby a po spísaní zápisnice, v ktorej objednávateľ 

potvrdí správnosť údajov. Poskytovateľ v súčinnosti s objednávateľom vystávy 

zápisnicu posla článku 2 ods. 2. 

 

4.3 Predmet zmluvy sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku 

na základe faktúry predloženej poskytovateľom po dodaní predmetu zmluvy 

s lehotou splatnosti do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 

s náležistostami podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/ 2004 Z.z o dani z pridaej hodnoty 

v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude po vecnéj alebo formálnej stránke 

vyhotovená správe, objednávateľ ju vráti poskytovateľovi na opravu, zmenu alebo 

doplnenie a nová lehota sprlatnosti začne plynúť dňom doručenioa prepracovanej 

faktúry objednávateľovi. 

 

 

 

 



5. Doba trvania zmluvy 
5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčítú 

 

5.2 Doba platnosti zluvy začína plynúť dňom podpisu oboch účastnikov tejto zmluvy. 

 

5.3 Každa zo zmluvných strán má pravo vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. 

Vpovedná lehota trvá 1mesiac a začína plynúť  prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúcim po doručení výpovede. 

 

6. Záverečné ustanovenia 
5.1 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch z ktorých objednávateľ aj 

poskytovateľ obdrži 1vyhotovenie. Zmluva ndobúda účinnosť dňom jej podpisu. 

 

5.2 Právne vzťahy v zmluve, ktoré sú neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

O.z. a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných na územi SR. 

 

5.3 Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali 

a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámení. Obidve zmnluvné 

strany ju podpiali dobrovoľne a bez akehokoľvek nátlaku. 

 

 

 

 

 

 

V Banskéj Bystrici  

Dňa 12.08.2021 

  

 

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

                  Dodávateľ                                                                                        Objednávateľ 


