




.iožnom čase, najneskôr však 3 dni od uplatnenia reklamácie objednávateľom a vady odstrániť do 10 dní, ak 
nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, o ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. 

čl. VII. 

Zmluvné poknty a náhrada škody 

1. V prípade, že dodávateľ nevykoná premet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

čl. VIII. 

Záverečné nstanovenia 

1. Meniť, alebo dopÍňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou na 1 rok. Zmluva zaniká po uplynutí doby, na ktorú bola
dohodnutá.

3. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonnfka.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia.

5. Táto zmluva je vypracovaná v 2 rovnopisoch, z ktorej obidve zmluvné strany obdržia po 1 rovnopise.

v, v 

1 4 NOV. 20'5 
Trencm, dňa ............................. . 

Objednávateľ 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

pečiatka a podpis 

11 NOV. 20'5 
Trenčín, dňa ............................. . 

Dodávateľ: 

Ing. Juraj Čerešnfk 

pečiatka a podpis 









Cenová rekapitulácia v EUR: 

Dezinsekcia v EUR vr.DPH: 

Deratizácia v EUR vr.DPH: 

Celková cena zákazky v EUR vr.DPH: 

som/ nie so platcom DPH ( nehodiace škrtnite) 

Jar /resp. iné 

stanovené obdobie na 

základe pokynov 

deratizéra/ 

195 

195 

390 

Jeseň Spolu za rok 2016/2017 

195 390 

205 400 

400 790 

Úhradou služby zo strany objednávateľa sa všetok dodaný materiál stáva majetkom Úradu TSK (t.j. monitorovacie staničky, 

nástrahové staničky ,tunely, lepiace nástrahy, otrava a iné ... ) 

Všetok dodaný materiál musí byť nový, nepoužitý. 

Konečná cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s poskytnutím služby na predmet zákazky. 

Dňa 25.10.2016 

V (miesto) : Cerová 

G) 

8 

podpis, odtlačok pečiatky 


