
RÁMCOVÁ DOHODA č. 106/03/2021/SCKSK 

 

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia  

(ďalej ako „rámcová dohoda” alebo „dohoda“) 

uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“)  

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:                                  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice 

štatutárny orgán:                                doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA – generálny riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať 

vo veciach realizačných:  Ing. Terézia Bindzárová, vedúca oddelenia prevádzky 

IČO:     35 555 777 

DIČ:     202 177 2544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift/BIC:    SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým 

samosprávnym krajom 

kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk 

(ďalej ako „objednávateľ“) 
 

 

a 
 

 

Poskytovateľ:                 ASANARATES s.r.o.  

miesto podnikania:   Park Angelinum 4, 040 01 Košice    

osoba konajúca v mene spoločnosti: Daniel Leysek, konateľ     

IČO:      36 606 693 

DIČ:     202 218 2239 

IČ DPH:    SK2022182239 

bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

IBAN:     SK20 0200 0000 0040 5181 6657 

Swift/BIC:    SUBASKBX 

právna forma: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 

oddiel: Sro, vložka č.: 18054/V 

kontakt:    tel.: 055/63 39 477, e-mail: asanarates@asanarates.sk 

(ďalej ako „poskytovateľ“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scksk.sk/
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PREAMBULA 

 

Táto dohoda je výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: Deratizácia, 

dezinsekcia, dezinfekcia (ďalej ako „výzva“). Objednávateľ na obstaranie služieb, ktoré 

tvoria predmet plnenia podľa tejto dohody použil postup verejného obstarávania podľa zákona 

NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Úspešnou ponukou na výzvu objednávateľa bola ponuka poskytovateľa. 

 

Článok I 

Predmet rámcovej dohody 

 

1. Účelom tejto rámcovej dohody je stanovenie rámcových zmluvných podmienok pre 

zadávanie objednávok objednávateľom počas jej účinnosti, najmä čo sa týka určenia 

predmetu plnenia, miesta plnenia, jeho ceny a predpokladaného množstva, s cieľom 

zabezpečiť opakované poskytovanie služieb podľa tejto dohody, v závislosti od potrieb 

a požiadaviek objednávateľa. Objednávka objednávateľa vystavená podľa tejto dohody 

sa považuje za potvrdenú dňom jej prijatia poskytovateľom. 

2. Predmetom tejto dohody je výslovný záväzok poskytovateľa počas účinnosti tejto dohody 

riadne a včas poskytovať objednávateľovi na základe jeho čiastkových písomných 

objednávok predmet plnenia spočívajúci v poskytnutí služby špecifikovanej v bode 3 

tohto článku (ďalej ako „služby“ alebo „predmet plnenia“) a záväzok objednávateľa za 

poskytnutú službu zaplatiť dodávateľovi cenu podľa článku II. tejto dohody. 

3. Objednávateľ je oprávnený za podmienok dohodnutých v tejto dohode vystavovať 

objednávky a poskytovateľ je povinný na základe týchto objednávok realizovať predmet 

plnenia, ktorým bude za podmienok dojednaných v tejto dohode vykonanie opatrení 

preventívneho charakteru na zamedzenie  vzniku a šíreniu prenosných ochorení pred 

škodcami deratizáciou, dezinsekciou a dezinfekciou v objektoch objednávateľa 

v nasledovnom rozsahu: 

a) likvidácia nebezpečného odpadu (starých nástrah) a likvidácia vedľajších 

živočíšnych   produktov (uhynutých hlodavcov); 

b) dodávka, monitorovanie a  údržba nástrahových staničiek, výstražných označení; 

c) poskytovanie služby vrátane potrebných materiálov, prípravkov, ochranných 

pomôcok.  

4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v rámci ceny dojednanej v tejto dohode poskytne 

objednávateľovi aj poradenstvo súvisiace s predmetnou službou a to s odbornou 

starostlivosťou za podmienok dodržania všetkých platných predpisov a nariadení vždy na 

požiadanie objednávateľa.  

5. Objekty objednávateľa a ich celková výmera je uvedená v Prílohe č. 1 – Technická a 

cenová špecifikácia predmetu zákazky (ďalej ako „Príloha č. 1“), ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto dohody.  

6. Presné vymedzenie predmetu plnenia bude počas doby trvania tejto dohody špecifikované 

v  čiastkových písomných objednávkach. Čiastkové písomné objednávky musia byť 

vystavené v súlade s touto rámcovou dohodou na základe aktuálnych prevádzkových 

potrieb objednávateľa. Poskytovateľ berie na vedomie, že objednávanie poskytovaných 

služieb je právom objednávateľa, nie jeho povinnosťou. Objednávateľ je oprávnený 

upraviť predpokladané množstvo služieb podľa svojich skutočných potrieb alebo 

finančných možností. Uvedenie predpokladaného množstva služieb v tejto rámcovej 

dohode nezaväzuje objednávateľa na objednanie služieb v predpokladanom množstve, 

ani k žiadnym pravidelným odberom, a ani nezakladá ďalšie práva poskytovateľa, 

vrátane práva na náhradu škody voči objednávateľovi z titulu ušlého zisku v prípade, ak 

tento nedodrží predpokladané množstvá služieb v zmysle tejto dohody. 
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7. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť kvalitatívne požiadavky na poskytované služby v súlade 

s výzvou a predloženou ponukou a plniť predmet dohody vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.  

8. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané a poskytnuté služby cenu podľa článku 

II. tejto dohody. 

9. Poskytovateľ prehlasuje, že služby, ktoré sú predmetom plnenia podľa tejto dohody, nie 

sú zaťažené právami tretích osôb. 

10. V prípade potreby obstarania služby obdobného druhu ako je služba špecifikovaná 

v Prílohe č. 1, bude objednávateľ po dobu účinnosti tejto dohody rokovať 

s poskytovateľom o cene, zľave a o ostatných podmienkach poskytnutia obdobnej 

služby. Pokiaľ o týchto skutočnostiach dôjde k dohode, v súlade s čl. VIII bod 3 tejto 

dohody, uzatvoria zmluvné strany dodatok k tejto rámcovej dohode. 

 

Článok II 

Cena 

 

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto rámcovej dohody je dohodnutá v zmysle zákona 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe výzvy a predloženej 

ponuky. Cenová kalkulácia za súbor položiek tvoriacich predmet plnenia podľa tejto 

rámcovej dohody je uvedená v bode 2 tohto článku. Ponukové jednotkové ceny uvedené 

v Prílohe č. 1 sú maximálne a záväzné počas účinnosti tejto dohody a ich zmena nie je 

prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. Poskytovateľ prehlasuje, že v cene sú 

započítané všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky vrátane dopravy, 

ochranných pomôcok, materiálu a akýchkoľvek ďalších nevyhnutných nákladov 

spojených s riadnym plnením predmetu tejto dohody. V prípade akýchkoľvek ďalších 

nákladov, ktorých vynaloženie sa dalo s odbornou starostlivosťou predpokladať pri 

podpise tejto dohody sa tieto zaväzuje znášať poskytovateľ a súčasne sa zaväzuje 

poskytnúť službu podľa tejto zmluvy a vystavenej objednávky riadne a včas. 

2.      Celková cena za poskytnutie služieb podľa tejto rámcovej dohody je: 

 
Názov predmetu 

zákazky 

Merná 

jednotka 

Cena celkom 

bez DPH v € 
DPH 20 % 

Cena celkom 

s DPH v € 

Deratizácia, dezinsekcia, 

dezinfekcia 
súbor 5 269,90 1 053,98 6 323,88 

 

3. K cene bude poskytovateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase 

fakturácie. 

4. V prípade, ak poskytovateľ ku dňu predkladania ponúk nie je platcom DPH, avšak po 

uzatvorení dohody sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

 

Článok III 

Trvanie rámcovej dohody 

 

1. Maximálny finančný limit objednávok podľa tejto rámcovej dohody je 5 269,90 EUR bez 

DPH ( 6 323,88 EUR s DPH) (ďalej ako „cena“). Predpokladaný objem poskytovaných 

služieb je uvedený v Prílohe č. 1 tejto dohody. 

2. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to 24 mesiacov odo dňa jej účinnosti  

alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok, ktorý je uvedený 

v bode 1 tohto článku, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. 

3. Táto dohoda zaniká: 

- písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

- zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 
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- písomným odstúpením od dohody v prípadoch podľa článku VI tejto dohody alebo 

v ďalších prípadoch uvedených v tejto dohode, 

- uplynutím doby na ktorú je uzatvorená. 

 

Článok  IV 

Všeobecné dodacie podmienky a miesto plnenia 

 

1. Miestom plnenia sú objekty objednávateľa špecifikované v Prílohe č. 1 tejto dohody. 

Poskytovateľ súčasne podpisom tejto Dohody prehlasuje, že sa riadne oboznámil so 

stavom týchto objektov a pred podpisom tejto dohody a stanovením ceny za služby podľa 

tejto dohody zohľadnil všetky okolnosti, ktoré mali alebo by mohli mať akýkoľvek vplyv 

na cenu, kvalitu a rozsah služieb podľa tejto dohody.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na dezinsekciu a deratizáciu bude používať len prípravky 

uvedené v Zozname povolených prípravkov schválených Ministerstvom 

pôdohospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva  SR pre príslušný 

kalendárny rok. Všetky použité prípravky musia byť súčasne schválené Centrom pre 

chemické látky a prípravky a musia spĺňať všetky príslušné zdravotné a technické 

predpisy stanovené pre dané prípravky. Uvedené skutočnosti sa poskytovateľ zaväzuje 

kedykoľvek na požiadanie objednávateľa riadne preukázať a vždy pred plnením 

objednávky vopred oznámiť objednávateľovi druh použitej dezinfekčnej látky a jej 

koncentráciu. Porušenie povinností podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie 

dohody. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto Dohody riadne a v súlade s odbornou 

starostlivosťou v rámci ktorej sa zaväzuje okrem iného vždy v rámci plnenia jednotlivej 

objednávky vyhodnocovať existujúceho stav objektov a prostredia tak, aby boli 

zohľadnené všetky  špecifiká  priestorov objektov objednávateľa. 

4. Poskytovateľ sa v rámci plnenia záväzkov z tejto dohody súčasne zaväzuje viditeľne 

označiť nástrahy upozorneniami na príslušných objektoch v súlade s platnou legislatívou 

a účelom takéhoto upozornenia. 

5. Poskytovateľ zodpovedá za dodržanie technologických postupov a všetkých 

predpísaných noriem súvisiacich s plnením tejto dohody. 

6. Poskytovateľ zodpovedá za čistotu a poriadok pri plnení tejto dohody v rámci 

jednotlivých objednávok a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o odpadoch,  

zodpovedá za nakladanie a likvidáciu odpadu vzniknutom pri výkone predmetu zákazky. 

Porušenie povinnosti zlikvidovať odpad vzniknutý z činnosti poskytovateľa pri plnení 

tejto dohody sa považuje za jej podstatné porušenie.   

7. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať činnosti podľa tejto dohody vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle zákona č. 

355/2007 Z. z. a pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR vzťahujúcich 

sa na služby podľa tejto dohody. 

8. Poskytovateľ zodpovedá za to, že pri plnení predmetu tejto dohody budú vykonávané 

práce realizované len zaškolenými osobami a za dodržania všetkých predpisov 

súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Porušenie tejto povinnosti sa 

považuje za podstatné porušenie dohody. 

9. Poskytovateľ sa zaväzuje predmet tejto dohody plniť tak, aby svojou činnosťou neohrozil 

bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v blízkosti miesta vykonávania služby. Porušenie 

tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie dohody. 

10. Na podklade každej objednávky a po jej splnení sa poskytovateľ zaväzuje vyhotoviť  

protokol, ktorého neoddeliteľnou súčasťou budú  Karty bezpečnostných údajov použitých 

prípravkov. Pri vystavení objednávky bude objednávateľom osobou oprávnenou rokovať 

vo veciach realizačných uvedenou v záhlaví tejto dohody označená aj osoba zodpovedná 

za podpis tohto protokolu za objednávateľa. 
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11. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude počas trvania dohody špecifikované 

v písomnej forme v  čiastkových objednávkach, s určením druhu služby, miesta 

poskytnutia služby, množstva a ceny. Za písomnú formu sa považuje aj forma 

elektronickej pošty (e-mail). 

12. Poskytovateľ pri každej poskytnutej službe odovzdá objednávateľovi potvrdený doklad 

o poskytnutí služby, na ktorom uvedie údaje o druhu, množstve a cene služby. Objednané 

služby budú prevzaté po predložení dokladu totožnosti osoby poverenej objednávateľom 

a podpise prevzatia služieb touto osobou na doklade o poskytnutí služieb. 

13. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi existenciu 

dôvodov, ktoré objektívne bránia alebo sťažujú poskytovanie služieb poskytovateľom, 

ktorých následkom bude nedodanie služby v požadovanom termíne. V prípade porušenia 

tejto povinnosti sa použije ustanovenie článku VI. bodu 1 primerane. 

14. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby objednávateľovi v plnom rozsahu 

vyškoleným  personálom. 

15. Poskytovateľ sa zaväzuje na základe objednávky poskytnúť službu podľa tejto dohody 

v termíne do 5 pracovných dní od doručenia objednávky podľa tejto Dohody.  

 

Článok V.  

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu dohody. 

2. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. II tejto rámcovej dohody bude faktúra vyhotovená 

poskytovateľom. Splnenie každej čiastkovej objednávky bude poskytovateľ účtovať 

osobitnou faktúrou. Faktúru za predmet dohody sa poskytovateľ zaväzuje vystaviť až po 

poskytnutí služby a jej prevzatí objednávateľom bez vád. Prílohou faktúry bude doklad 

o poskytnutí služby potvrdený obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: 

- označenie zákazky, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

- číslo dohody, číslo faktúry, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu. 

4.  V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto dohode, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie 

a poskytovateľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry 

začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.  Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia na  adresu sídla objednávateľa 

podľa zriaďovacej listiny, uvedenú v záhlaví dohody. 

 

Článok VI 

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky 

 

1. V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím služieb je objednávateľ oprávnený 

účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny z ceny objednanej služby, 

za každý a to aj začatý deň omeškania. V prípade, ak napriek výzve objednávateľa s 

určenou dodatočnou lehotou nie kratšou ako 3 pracovné dni neposkytne poskytovateľ 

služby podľa tejto dohody a vystavenej objednávky, považuje sa uvedené za podstatné 

porušenie dohody. Nárok na náhradu škody a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú 

pokutu tým nie je dotknutý. 
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2. V prípade porušenia povinnosti podľa článku I bodu 4, článku IV bodu 4, bodu 8 a bodu 

10 a článku VII bodu 2 má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR 

za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. Nárok na náhradu škody a to aj 

v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý. V prípade neodstránenia 

vzniknutých nedostatkov na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta napriek výzve 

objednávateľa a v lehote ním určenej je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

3. V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti dodávateľa vyplývajúcej mu z tejto 

dohody je objednávateľ oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% 

z ceny predmetu plnenia za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy. Nárok na náhradu 

škody a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý. 

4. V prípade podstatného porušenia dohody je odstupujúca strana oprávnená od dohody 

odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, 

čo sa o tomto porušení dozvedela. Odstúpením od dohody táto zaniká dňom doručenia 

prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany považujú 

porušenie dohody za podstatné v týchto prípadoch: 

- nedodržanie zmluvných jednotkových cien podľa čl. II. tejto dohody, 

- nedodržanie termínu plnenia podľa čl. IV tejto dohody, 

- poskytnutie predmetu plnenia podľa tejto dohody v nevyhovujúcej, prípadne 

nedostatočnej kvalite, 

- v ostatných prípadoch uvedených v tejto dohode. 

5. V prípade porušenia zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako 

podstatné, platia pre odstúpenie od dohody príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 

 

Článok VII 

Zodpovednosť za vady 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje prípadne nedostatky poskytovanej služby reklamovať 

bezodkladne po ich zistení  v písomnej forme, najneskôr však do 3 (troch) pracovných 

dní od ich zistenia, pričom v prípade výskytu akejkoľvek vady je objednávateľ oprávnený 

voliť nároky z vád ako pri podstatnom porušení v zmysle Obchodného zákonníka. 

2. Poskytovateľ sa osobitne zaväzuje, že v rámci plnenia tejto dohody vykoná vždy 

s odstupom minimálne 4 týždňov od plnenia tej ktorej objednávky kontrolu priestorov 

objednávateľa po zásahu so zameraním na preverenie účinnosti zásahu. Presný termín je 

zhotoviteľ si vopred povinný dohodnúť s osobou oprávnenou rokovať vo veciach 

realizačných uvedenej v záhlaví tejto dohody. V prípade, ak tak poskytovateľ neučiní, je 

povinný kontrolu vykonať na výzvu objednávateľa a v lehote ním určenej. Nedodržanie 

povinností upravených v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie dohody. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa činnosť realizovaná poskytovateľom podľa 

tejto dohody ukáže ako neefektívna (t.j. najmä bude pretrvávať výskyt škodcov 

a hlodavcov v priestoroch objednávateľa) pri kontrole podľa bodu 2 tohto článku dohody, 

zaväzuje sa poskytovateľ vykonať nápravu do 3 dní od doručenia reklamácie  

odstránením vytýkaného nedostatku a to tak, že vykoná opakovane činnosti podľa 

pôvodnej objednávky na svoje vlastné náklady. Nedodržanie tejto povinnosti považujú 

zmluvné strany za podstatné porušenie Dohody. 
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Článok VIII 

Subdodávatelia 

 

1. Poskytovateľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela prostredníctvom tretích osôb. 

Poskytovateľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby služby vykonával sám. 

Poskytovateľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia ZVO 

upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. 

2. Poskytovateľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich 

subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele 

subdodávateľa na celkovej realizácii diela. 

3. V prípade zámeru poskytovateľa realizovať časť plnenia podľa tejto dohody 

prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny 

pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred 

predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky 

bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre poskytovateľa realizovať subdodávateľ. 

Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi 

všetky údaje podľa tohto článku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 

týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa 

požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. 

Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený poskytovať služby v rozsahu predmetu 

subdodávky. V prípade, ak poskytovateľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci 

sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, 

objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie 

nového subdodávateľa neschváliť.. Poskytovateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 

objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového 

subdodávateľa. 

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového 

subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom. 

5. V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 

zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade 

porušenia povinností poskytovateľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto 

porušenie považuje za podstatné porušenie dohody. 

 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

 

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

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich 

zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia dohody 

u neho alebo u objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. 

Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný na výzvu 

objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných 

dodatkov. 

4. Poskytovateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť 

svoje práva a záväzky podľa tejto dohody na inú osobu. 
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5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

6. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

7. Prílohu tejto dohody a jej neoddeliteľnú súčasť tvorí: 

Príloha č. 1 –Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 

 
 

V Košiciach, dňa: 1.4.2021    V Košiciach, dňa: 29.3.2021 

 

 

 

_____________________________________       _________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja ASANARATES s.r.o. 

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA   Daniel Leysek, konateľ 
 



TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia

Príloha č. 1

P. č. Služba Cestmajsterský obvod Miesta dodanie služby Plocha v m2
Počet úkonov 

ročne

Cena v € bez 

DPH za 1 m2

Cena v € bez 

DPH za 1 úkon 

(celá plocha)

Cena v € bez 

DPH za rok

Celková cena

v € bez DPH za 2 

roky 

a b c d = c * a e = d * b f = e * 2

1 Moldava nad Bodvou
administratívna budova: chodby, šatne, sociálne zariadenia, sklady, 

garáže, dielňa       
450 2 0,15 € 67,50 € 135,00 € 270,00 €

2 Čaňa
administratívna budova: chodby, šatne, sociálne zariadenie, dielňa, 

sklad, nová administratívna budova                                  
225 2 0,15 € 33,75 € 67,50 € 135,00 €

3 Košický Klečenov
administratívna budova: sklady: 200 m2                         

+ 3 ks unimobunky: sociálne zariadenie, šatňa, kancelária: 39 m2  
239 2 0,15 € 35,85 € 71,70 € 143,40 €

4 Moldava nad Bodvou administratívna budova: kuchynka            60 1 0,20 € 12,00 € 12,00 € 24,00 €

5 Čaňa administratívna budova: kuchynka            16 1 0,40 € 6,40 € 6,40 € 12,80 €

6 Košický Klečenov

administratívna budova: kuchynka =                     

- unimobunka: kuchynka = 23 m2                      

- unimobunka: kuchynka = 13 m2                        

36 1 0,40 € 14,40 € 14,40 € 28,80 €

Stredisko Moldava nad Bodvou:                                                                                                                          plocha v m2: 1 026

7 Michalovce
administratívna budova: chodby,zasadačka, kotolňa, sklady, dielne, 

garáže, vrátnica, šatne  
3 770 2 0,05 € 188,50 € 377,00 € 754,00 €

8 Sobrance administratívna budova: chodby, šatne, vrátnica, sklad, garáže, dielňa                                 470 2 0,05 € 23,50 € 47,00 € 94,00 €

9 Veľké Kapušany
administratívna budova:  chodby, šatne, vrátnica, zasadačka, dielňa, 

sklad a garáže    
400 2 0,05 € 20,00 € 40,00 € 80,00 €

10 Michalovce administratívna budova :  kuchynka 75 1 0,15 € 11,25 € 11,25 € 22,50 €

11 Sobrance administratívna budova :  kuchynka 16 1 0,15 € 2,40 € 2,40 € 4,80 €

12 Veľké Kapušany administratívna budova :  kuchynka 16 1 0,15 € 2,40 € 2,40 € 4,80 €

Stredisko Michalovce:                                                                                                                                                 plocha v m2: 4 747

13 Rožňava soc.budova: kotolňa, sklad/stará AB/, dielne, garáže                                               500 2 0,10 € 50,00 € 100,00 € 200,00 €

14 Štítnik administratívna budova: chodby, šatne, sklady, garáže                                                                  200 2 0,10 € 20,00 € 40,00 € 80,00 €

15
vysunuté pracovisko 

Dobšiná
prevádzková budova 125 2 0,30 € 37,50 € 75,00 € 150,00 €

16
vysunuté pracovisko 

Plešivec

prevádzková budova: 125 m
2
,                    

garáž:  100 m
2

225 2 0,25 € 56,25 € 112,50 € 225,00 €

17 Rožňava administratívna budova: kuchynka            100 1 0,20 € 20,00 € 20,00 € 40,00 €

18
vysunuté pracovisko 

Dobšiná
prevádzková budova 125 1 0,20 € 25,00 € 25,00 € 50,00 €

19
vysunuté pracovisko 

Plešivec
prevádzková budova 125 1 0,20 € 25,00 € 25,00 € 50,00 €

Stredisko Rožňava: plocha v m2: 1 400

Dezinsekcia a 

dezinfekcia

Deratizácia

Dezinsekcia a 

dezinfekcia

Dezinsekcia a 

dezinfekcia

Deratizácia

Deratizácia

1



TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia

Príloha č. 1

20 Spišská Nová Ves AB budova, sklady, šatne, dielne, garáže, vrátnica 1 730 2 0,10 € 173,00 € 346,00 € 692,00 €

21 Mníšek nad Hnilcom AB budova-kancelárie, chodby, šatne, sklad, garáže, kotolňa 300 2 0,10 € 30,00 € 60,00 € 120,00 €

22 Krompachy AB budova kancelárie, chodby šatne, sklad, vrátnica, garáže 998 2 0,10 € 99,80 € 199,60 € 399,20 €

23 Dobšinská Maša chata 200 2 0,10 € 20,00 € 40,00 € 80,00 €

24 Čingov chata 150 2 0,10 € 15,00 € 30,00 € 60,00 €

25 Spišská Nová Ves administratívna budova-kuchynka 115 1 0,20 € 23,00 € 23,00 € 46,00 €

26 Mníšek nad Hnilcom administratívna budova- kuchynka, šatne 65 1 0,20 € 13,00 € 13,00 € 26,00 €

27 Krompachy administratívna budova, kuchynka, šatne 194 1 0,20 € 38,80 € 38,80 € 77,60 €

28 chata Dobšinská Maša chata 200 1 0,20 € 40,00 € 40,00 € 80,00 €

29 chata Čingov chata 150 1 0,20 € 30,00 € 30,00 € 60,00 €

Stredisko Spišská Nová Ves: plocha v m2: 4 102

30 Trebišov administratívna budova, kotolňa, sklady, dielne, garáže, vrátnica                                     2 400 2 0,10 € 240,00 € 480,00 € 960,00 €

31 Kráľovský Chlmec administratívna budova, vrátnica, dielňa, sklad, garáže, kotolňa                                         600 2 0,10 € 60,00 € 120,00 € 240,00 €

32 Trebišov administratívna budova: kuchynka                   50 1 0,30 € 15,00 € 15,00 € 30,00 €

33 Kráľovský Chlmec administratívna budova: kuchynka, šatne                   50 1 0,30 € 15,00 € 15,00 € 30,00 €

Stredisko Trebišov: plocha v m2: 3 100

5 269,90 €

1 053,98 €

6 323,88 €

V Košiciach, dňa: 16.3.2021

______________________________________

Poznámky podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu/ov

povinné údaje, vyplní uchádzač 

Celková zmluvná cena spolu v € s DPH: 

Celková zmluvná cena spolu v € bez DPH: 

20% DPH v €:

Deratizácia

Deratizácia

Dezinsekcia a 

dezinfekcia

Dezinsekcia a 

dezinfekcia

2


