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RÁMCOVÁ DOHODA č. 01/2021 

 na služby deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Obec Chminianske Jakubovany 

  Sídlo: Obecný  úrad Chminianske Jakubovany 82,  

  082 33 Chminianska Nová Ves  

  V zastúpení: Jozef Červeňák, riaditeľka školy 

  IČO: 00 327 158 

  DIČ: 2020543173 

Tel. č.:   

  Bankové spojenie:. 

IBAN:  

  E-mail: obec@chminianskejakubovany.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Poskytovateľ: Ján David - DDD 

  Sídlo: Mlynská 1352/94, 093 01  Vranov nad Topľou 

  V zastúpení: Ján David 

  IČO: 37 355 562 

  DIČ: 1022363276 

Tel. č.:   

  Bankové spojenie:  

IBAN:  

  E-mail: likvidaciaskodcov@gmail.com 

  (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenie 

 

Podkladom pre uzatvorenie tejto rámcovej dohody - zmluvy (ďalej len „dohoda“)                      

na poskytnutie služieb - deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia (ďalej len „služby“) je 

ponuka poskytovateľa – cenová špecifikácia služieb, ktorá je prílohou tejto dohody a ktorá 
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je výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenej vo výzve na predkladanie 

ponúk pod č. j. 46/2021/2 zo dňa 21.04.2021. 

 

Čl. II. 

Predmet dohody, podmienky plnenia dohody 

 

1. Predmetom tejto dohody je bezpečné a odborné poskytovanie komplexných služieb 

pravidelnej a nepravidelnej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie (ďalej len „DDD služby“) 

a s nimi súvisiacich činností poskytovateľom pre objednávateľa na verejných                                

a neverejných plochách a priestranstvách obce Chminianske Jakubovany (domčeky - 

chatrče v počte 283 ks a rodinné domy v počte 5 ks v rómskej osade, základná škola, 

materská škola, komunitného centra a obecného úradu obce Chminianske Jakubovany) 

podľa pokynov objednávateľa s dodaním príslušných prípravkov, dokumentácie, následný 

servis v súlade s príslušnou legislatívou a predpismi Európskej únie a Slovenskej 

republiky. podľa cenovej špecifikácie služieb, ktorá tvorí prílohu tejto dohody vrátane 

súvisiacich služieb a dopravy na miesto plnenia. Ide predovšetkým o služby na reguláciu 

živočíšnych škodcov vykonávané v zmysle § 12 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

2. Poskytovateľ je povinný plniť dohodu riadne a včas podľa požiadaviek objednávateľa. 

3. Súčasťou poskytovaných služieb podľa tejto dohody je deratizácia, dezinfekcia 

dezinsekcia, ktoré budú vykonávané podľa požiadaviek objednávateľa.  

4. Merná jednotka – 1 komplet v prílohe cenová špecifikácia služieb zahŕňa jednorazovo 

vykonanú príslušnú službu  (deratizácia/dezinsekcia/dezinfekcia) pre daný objekt určený 

objednávateľom. 

5. Poskytovateľ pri plnení predmetu dohody bude postupovať s odbornou starostlivosťou, 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s výkonom plnenia predmetu 

zákazky, podmienky objednávateľa, platnú legislatívu ako aj technologické postupy        

na výkon deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie. 

6. Poskytovateľ zodpovedá za prípravu a vykonávanie opatrení na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) súvisiacich                     

s poskytovanými službami podľa tejto dohody. Poskytovateľ sa zaväzuje používať len tie 

biocídne prípravky, ktoré boli schválené Centrom pre chemické látky a prípravky 

Ministerstva hospodárstva SR a sú vhodné pre použitie v priestoroch objednávateľa. 

Poskytovateľ je povinný pri realizácii služieb podľa tejto dohody dodržiavať zákon             

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 

predpisov, všetky STN a bezpečnostné predpisy, ako aj ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy, ktoré sa týkajú jeho činnosti, vrátane predpisov na úseku ochrany 

životného prostredia a nakladania s odpadmi, environmentálnymi zásadami a pokyny 

objednávateľa. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť všetky nástrahy (deratizačné stanice) 

tak, aby sa k nim nedostali deti, nepovolané osoby a domáce zvieratá. Poskytovateľ sa 

zaväzuje zabezpečiť likvidáciu odpadu vznikajúceho z vykonávania služieb podľa tejto 

dohody v súlade s platnou legislatívou SR. 
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7. Poskytovateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poveriť 

vykonaním služieb celkom ani sčasti tretiu osobu. Ak poskytovateľ použije na plnenie 

svojich záväzkov podľa tejto dohody tretiu osobu so súhlasom objednávateľa, 

poskytovateľ zodpovedá za plnenie záväzku. 

8. Poskytovateľ je povinný najmä chrániť majetok objednávateľa pred poškodením, stratou 

alebo zničením. Objednávateľ (poverený zamestnanec) je oprávnený kedykoľvek 

skontrolovať plnenie a neodkladne poskytovateľa upozorňovať na vzniknuté vady alebo 

nedostatky s požiadavkou ich odstránenia. 

9. Záručná doba po vykonaní služby je 6 mesiacov na deratizačné práce, 3 mesiace          

na dezinsekčné práce a 8 týždňov pri výskyte ploštíc, táto začína plynúť odo dňa podpisu 

preberacieho protokolu.  

 

Čl. III. 

Miesto, termín, obsah a spôsob plnenia 

 

1. Miesto plnenia je: Obec Chminianske Jakubovany, k. ú. Chminianske Jakubovany. 

2. Termín plnenia: do 20 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody alebo 

do vyčerpania celkového maximálneho finančného limitu, v závislosti od toho, čo uplynie 

skôr. 

3. Plnenie dohody bude realizované formou písomných objednávok (e-mailom, poštou, 

osobným prevzatím) podľa potrieb objednávateľa, v ktorých vyšpecifikuje najmä názov 

položky služieb, množstvo a cenu. 

4. Priebežné plnenia rámcovej dohody: do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia, resp. 

doručenia objednávky. 

 

Čl. IV. 

Cena a platobné podmienky  

 

1. Cena za plnenie predmetu tejto dohody v rozsahu čl. I. a II.  je dohodnutá medzi 

objednávateľom a poskytovateľom v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky                       

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade cenovou špecifikáciou 

služieb (príloha). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny za poskytovanie služieb sú uvedené          

v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody a sú stanovené ako pevné   

na základe predloženej cenovej ponuky. Celková cena v cenovej špecifikácii služieb 

(prílohe) je uvedená v eurách ako konečná s DPH. Poskytovateľ je platcom dane 

z pridanej hodnoty. Poskytovateľovi preddavok nebude poskytnutý. 

3. Zmluvné ceny obsahujú všetky náklady poskytovateľa spojené s výkonom služieb podľa 

tejto dohody, vrátane nákladov na dopravu na miesto plnenia tejto dohody. Ďalšie 

finančné náklady, ktoré nie sú uvedené v prílohe, nebudú objednávateľom akceptované. 

4. Úhrada ceny bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku v lehote 

splatnosti faktúry 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Pre účely 

tejto dohody sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu 

objednávateľa na účet poskytovateľa.  
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5. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. V prípade,   

ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, určené všeobecne 

záväzným právnym predpisom alebo dohodou, bude objednávateľ oprávnený vrátiť 

faktúru poskytovateľovi s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry. Poskytovateľ je 

povinný podľa charakteru nedostatku faktúru opraviť alebo vystaviť novú. Na opravenej 

alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti faktúry. 

 

Čl. V. 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. Pri nedodržaní termínu plnenia poskytovateľom si objednávateľ môže uplatniť za každý 

deň omeškania nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny služieb 

uvedených v objednávke. 

2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry objednávateľom si poskytovateľ môže uplatniť                       

za každý deň omeškania nárok úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri neposkytnutí celkového množstva služieb celého 

predmetu plnenia podľa cenovej špecifikácie služieb – prílohy tejto dohody, poskytovateľ 

nebude sankcionovať objednávateľa. 

4. Zodpovednosť za škodu sa bude riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

 

Čl. VI. 

Doba trvania dohody a spôsob ukončenia dohody 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do 20 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto dohody alebo do vyčerpania celkového maximálneho finančného limitu, 

ktorý je pre predmet tejto dohody stanovený na 57.357,40 € s DPH v závislosti od toho,  

čo uplynie skôr. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda zaniká: 

a)  obojstranne podpísanou písomnou dohodou alebo 

b)  písomnou výpoveďou, a to i bez udania dôvodu, pri 1-mesačnej výpovednej lehote,  

ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej 

zmluvnej strane, alebo 

c)  písomným odstúpením od dohody, alebo 

d)  uplynutím dohodnutej doby trvania tejto dohody. 
 

3. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto dohody v prípadoch ustanovených           

v zákone alebo uvedených v tejto dohode. Odstúpiť od dohody je možné aj z dôvodu 

zmarenia účelu dohody, ktorý je zmluvným stranám známy. Za podstatné porušenie 

dohody poskytovateľom sa okrem prípadov uvedených v jednotlivých jej článkoch 

považuje aj nedodržanie dohodnutej ceny; omeškanie s poskytnutím služby podľa tejto 

dohody oproti dohodnutého termínu o viac ako 14 kalendárnych dní; nedodržanie 

dohodnutého termínu na odstránenie vady poskytnutej služby; dodanie vadného plnenia. 

4. Odstúpenie od dohody je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od dohody 

druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od dohody sa zmluvné strany zaväzujú   

do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení dohodnúť spôsob 

vyrovnania záväzkov vzniknutých z tejto dohody. Odstúpenie od dohody sa nedotýka 
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nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, rovnako ním nie sú dotknuté nároky na náhradu 

škody vzniknuté porušením tejto dohody. 

5. Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto dohody, vrátane výslovne 

neupravených, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.    

Pre doručovanie platí, že písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v tejto dohode 

alebo v obchodnom registri v deň jej vypracovania. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné rozpory vyplývajúce z plnenia tejto 

dohody budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, ak 

nedôjde k dohode, strana domáhajúca sa plnenia uplatní práva z tejto dohody              

na príslušnom súde SR. 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dohody na webovej stránke 

objednávateľa. 

2. Ostatné neupravené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Túto dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomnej zmeny dohody 

(dodatku), podpísanou oboma zmluvnými stranami. Prípadné zmeny a doplnky budú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. 

4. Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží 

objednávateľ aj poskytovateľ po dve vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so dohodou oboznámili a s jej obsahom súhlasia,                  

na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

Príloha: Cenová špecifikácia služieb  

 

V Chmin. Jakubovanoch, 7/6/2021                   V Chmin. Jakubovanoch, 7/6/2021 

 

Za objednávateľa: Za poskytovateľa: 

Obec Chminianske Jakubovany Ján David - DDD 

 

 

 

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

Jozef Červeňák Ján Dávid  

starosta obce      majiteľ   


