
ZMLUVA
o výkone ochľannej deratlzácie, dezinsekcie a dezinfekcie
uzatvoľená podl'a obchodného zákonníka č. 5l3l|991Zb.

člónok l.
Zmluvné stľany

odbeľatelo
Názov: Mesto Tuľzovka
Sídlo, adresa: Stred č' 178, 023 54 Turzovka
Zastipený: JUDľ' Ľubomír Golis' primátor mesta
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
IČo: oo:t+::t
DIČ:2020553315
Telefón: 04I/420 93 II;04Il420 93 39

Dodávatel'
ondrišík Jozef
Gabriela Povalu 27, Ži|ina
Živnostens\ý list vydaný ov Žilina, Žirmostenské oddelenie, Sp.č':Žo -2OO2/O7L24\OOOO2
Reg.č. 3826/2002
Banka: UniCredit Bank
IBAN: SK04 1111 0000 0016 9723 3000 SWIFT: UNCRSKBX
ĺČo: ĺ+zls+s+
DIČ: IO225z9277
Tel.: 0903513078

čldnok Il.
Predmet, miesto, čas plnenia

Dodávatel' sa zaväzĺlje odberatel'ovi vykonávať:
l. Práce ochĺannej deratizŕrcie a dezinsekcie v zariadeniach, objekÍoch, areáloch a budovách, ktoľé sú
vjeho drŽaní, lživanĺ aspráve, vsúlade spodmienkami dohodnutými vtejto zmluve odo dňa jej

účinnosti, na dobu neurčitú, vždy podl'a potreby odberatel'a, ktorú tento avinlje telefonicky, poštou

alebo osobne, pľostľedníctvom objednávky na kontakt uvedený v článku I.
2. Práce ochrannej deratizácie v: budove Zaiaderua sociálnych sluŽieb Mesta Tuľzovka, ktoré sa
nachádza v mestskej časti Vyšný Koniec, je postavené na paľcele CKN 168412. Evidované na LV
1341 okĺesného úradu Čadca, katastľálny odbor, na vlastníka Mesto Turzovka, v jarnom období,
1 x ľočne alebo podl'a potreby, na záVJade vystavenej objednávky Mesta Turzovka / odberatel'a l,|ďorá
bude doručená dodávatelbvi. :

3. Práce ochľannej dezinsekcie v: budove Zanadenia sociálnych sluŽieb Mesta Turzovka, (1p1$ 5n

nachádza v mestskej časti Vyšný Koniec, je postavené na parcele CKN 168412. Evidované na LV
1341 okľesného úradu Čadca, katastľálny odbor, na vlastníka Mesto Turzovka' v jamom období,
1 x ročne alebo podľa potľeby, ĺa zákJade vystavenej objednávky Mesta Turzovka / odbeľatelä l'lďorá
bude doručená dodávatel'ovi.
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čltŕnok III.
Zml uv n d c ena a fa kt urĺic ia

l. Zriuvné strany sa dohodli, že podkladom pre fakturáciu bude protokol o vykonanipráce, u ktorého

sa vyŽaduje, aby vykonané práce odsúhlasil odberatel'. Právo fakturovať vzniká dňom dodávky prác

a faktúra je splatná do 14 dní odo dňa doručenia odberatel'ovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti
podl'a účtovných predpisov.

Cenazavykonané práceje: zaderatizáciu 10 € zajednu staničku; za dezinsekciu 0,178 € l Ň.
2.Dodávatel'si vyfuadzuje právo zmeny cien' v prípade ak dôjde k nárastu cien použitých chemiclcých

pľostriedkov na trhu o viac ako 5%o.

čldnok IV.
Pov inno st i do ddv ate I' a a o db er ate l' a

l. Dodávatel' je povinný realizovať práce vŽdy iba v dohodnutom termíne, rozsahu a v predpísanej

kvalite podl'a technologických postupov a platných pravidiel pre ýkon ochľaĺľrej DDD s poučením

odbeľatel'a. Rovnako je povirľrý okamžite infoľmovať odberatel'a o Zmene kontaktu uvedenom v článku
I.

2' odberatel' je povinný sprístupniť k ýkonu DDD všetky pľedmetné priestory v dohodnutom teľmíne'
poskýnúť nevyhnutnú organizaéĺu súčinnosť. odberatel' Sa zaväzllje rešpektovať pokyny
a usmernenia, s k1oými ho dodávatel'oboznámil.

člúnok v.
Iné všeobecné ustanovenia

l. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami obchodného zálkonrlíka'
2. Ďalšie dojednania sú platné po pľedchádzajúcom odsúhlasení zmluvných strán Vo foľme
dodatku podpísaného Zmluvnými stranami.
3. Vypovedať zmluvu je možné s dvoj-mesačnou výpovednou lehotou, ktorázačina plynúť od
nasledujúceho mesiaca po doručení ktoroukoľvek stranou'
4.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Turzovka:
www.tuľzovka'sk
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