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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 23.10. 2017  číslo  
 

K bodu:  Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb spočívajúcich v prevádzkovaní 
Hygienických zariadení na venčenie psov so spoločnosťou ECO DOG TOILET 
GROUP s.r.o.  

 
 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 

 

I. berie na vedomie 

informáciu o tom, že mesto Liptovský Mikuláš chce prispieť k riešeniu problému "psie exkrementy" 
osadením a prevádzkovaním  ECO DOG TOILET zariadení. Jedná sa o zariadenia, ktoré umožnia 
zlepšiť nakladanie s týmto odpadom v meste  sústredím  jeho výskytu do týchto zariadení a tým 
znížiť  výskyt tohto odpadu na verejných priestranstvách, obmedziť jeho negatívny vplyv na zložky 
životného prostredia, zlepšiť podmienky údržby verejnej zelene.  
 
Realizácia predmetu zmluvy si vyžaduje vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte mesta na obdobie 
platnosti zmluvy piatich rokov, t. j. v každom roku  v rozpočte na tento účel vyčleniť finančné 
prostriedky vo výške 4 499,00 EUR.  Je to čiastka, ktorá predstavuje  12,30 %  vybratého poplatku 
dane za psa v roku 2016.      

II.  schvaľuje  

1/ Zmluvy o poskytovaní služieb spočívajúcich v prevádzkovaní Hygienických zariadení na venčenie 
psov so spoločnosťou ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.;  

III.   odporúča  
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primátorovi mesta  

1) podpísať Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb spočívajúcich v prevádzkovaní Hygienických 
zariadení na venčenie psov so spoločnosťou ECO DOG TOILET GROUP s.r.o., so sídlom 
Slovenská 1521, 085 01 Bardejov; 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 

    
 
 
 
Dátum podpisu uznesenia: 
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Dôvodová správa 

Na území mesta Liptovský Mikuláš je chovaných viac ako 1900 psov.  Nie všetci držitelia psov 

nechávajú  poriadok po svojich „miláčikoch“.  Ich zvyšky znehodnocujú verejnú zeleň a znemožňujú ju 

využívať obyvateľom mesta v plnom rozsahu.  Deje sa to napriek tomu, že  zvyšky uložené vo 

vrecku  možno uložiť  v meste  jednak do nádob určených na tento odpad, ale aj do nádob na zmesový 

komunálny odpad.      

Situáciu nepomohlo riešiť  ani nákup vreciek na zber týchto odpadov v počte 100 ks pre každého 

držiteľa týchto zvierat.   Držitelia o ne nejavia záujem,  doposiaľ  si ich vyzdvihlo  len 16 % držiteľov psov.    

Mesto zaujala   ponuka spoločnosti ECO DOG TOILET GROUP s.r.o., so sídlom Slovenská 1521, 

085 01 Bardejov  na  odstraňovanie  tuhých a tekutých psích exkrementov z detských ihrísk, obytných zón, 

parkov, verejných priestranstiev technológiou  ECO DOG TOILET.  

ECO DOG TOILET STANICA pozostáva z týchto častí:  

-          stabilizačno-hygienická časť zariadenia s absorpčnou hmotou, 

-          filtračná  náplň hygienického zariadenia, 

-          feromónová  náplň, 

-          ochranný kôš, 

-          plechová skrinka na vrecká,  

-          držiak vôdzky,  

-          zvislý stĺp, 

-          informačný panel, 

-          reklamný  panel. 

 ECO DOG TOILET STANICA obsahuje zložku so psími feromónmi,  ktoré sa postupne uvoľňujú 

do prostredia a aktívne priťahujú psy na vykonanie potreby v rámci stanice. Feromónová zložka 

je pripravená na čisto prírodnej báze. 

Ponúkané služby  spoločnosti  ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.,  pozostávajú z: 

-          osadenia  a montáže staníc,  

-          servisu a údržby staníc: 

o   kompletnej  výmeny  absorbčnej hmoty, 

o   výmeny  filtračnej zložky,  

o   výmeny  feromónu 

o   asistenčnej služby k zariadeniu.   

Riešenie problému  „psích exkrementov“  v meste len  prostredníctvom osôb zodpovedných  za  toto 
znečistenie a stavať  na ich uvedomelosti už nestačí.  Mesto  sa preto rozhodlo prispieť  k riešeniu likvidácie 
a neutralizácie psích exkrementov na verejných priestranstvách a v obytných zónach umiestnením 
10ks  ECO DOG TOILET STANICA  typu BASIC  na území  štyroch  mestských častí a to  Podbreziny, 
Nábrežie, Staré mesto, Palúdzka.  Konkrétne miesta ich  osadenia  sú uvedené v prílohe č. 2, ktorá je 
súčasťou zmluvy.   Sú to miesta, kde problémy so psími exkrementami  sú najväčšie.   Mesto ročne za 
poskytnuté  služby uhradí  499,00 EUR za jeden kus zariadenia, za pomernú časť roka uhradí pomernú časť 
ceny.        
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Stanovisko Komisie životného prostredia a zdravotníctva: 

Komisia  životného prostredia a zdravotníctva prerokovala  zmluvu dňa   .... 2017.  Mestskému 

zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš odporučila návrh zmluvy  schváliť. 

  

Stanovisko Komisie finančnej a majetkovo právnej  

Komisia finančná  a majetkovo právna  prerokovala  zmluvu dňa   .... 2017.  Mestskému 
zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš odporučila návrh zmluvy  schváliť. 
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Zmluva o poskytovaní služieb 
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ( ďalej aj ako „Zmluva“ alebo 

„zmluva“ ) nižšie uvedeného dňa, mesiaca, roku medzi zmluvnými stranami: 
   
Zmluvná strana č. 1:   ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. 

so sídlom: Slovenská 1521/5, 
                                               085 01 Bardejov, 
                                               Slovenská republika  

IČO:  50 357 514 
DIČ:  2120287048 
zapísaná   v Obchodnom registri Okresného súdu 
Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 32998 / P 

zastúpená:                   Dušan Marinko,  
                                               konateľ spoločnosti  
 
(ďalej aj ako „Poskytovateľ“ alebo „Účastník zmluvy č.1“)  
 
Zmluvná strana č. 2:          Mesto Liptovský Mikuláš  

so sídlom: Štúrova 1989/41 
                                               031 42 Liptovský Mikuláš , 
                                               Slovenská republika  

IČO:  00 315 524 
zastúpená:                   Ing. Ján Blcháč, PhD.  
                                               primátor mesta  
   
(ďalej aj ako „Objednávateľ“ alebo „Účastník zmluvy č.2“) 
 
(ďalej spolu aj ako „Účastníci zmluvy“ alebo „Zmluvné strany“) 
 

takto: 
 

Článok I. 
Preambula 

 
1. Objednávateľ vyhlasuje, že má záujem o služby Poskytovateľa spočívajúce v prevádzkovaní 

Hygienického zariadenia na venčenie psov, ktoré je ako Hygienické zariadenie pre zvieratá chránené 
úžitkovým vzorom č. 4875 s názvom  „Hygienické zariadenie pre zvieratá“ ( ďalej aj ako „HZVP“ alebo 
„zariadenie“). 

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že má záujem poskytovať pre Objednávateľa služby spočívajúce 
v prevádzkovaní HZVP.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že služby spočívajúce v prevádzkovaní HZVP bude Poskytovateľ poskytovať 
Objednávateľovi  v rozsahu a za odmenu na základe Cenníka HZVP podľa stupňa poskytovaných služieb, 
ktorý je ako príloha č. 1 neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

  
1. Poskytovateľ sa na  základe tejto zmluvy zaväzuje poskytovať pre Objednávateľa služby spočívajúce 

v prevádzkovaní HZVP t.j. v osadení a montáži, servise a údržbe HZVP na území mesta Liptovský Mikuláš 
v počte kusov 10 ks – BASIC, na konkrétnych miestach osadenia HZVP dohodnutých zmluvnými 
stranami, tak, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 
a Objednávateľ sa týmto zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú odmenu 
podľa Cenníka HZVP podľa stupňa poskytovaných služieb, ktorý je prílohou č. 1 a neoddeliteľnou 
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súčasťou tejto zmluvy.  
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ bude pre Objednávateľa činnosť podľa tejto zmluvy 

vykonávať a dohodnuté služby Objednávateľovi poskytovať sám alebo prostredníctvom 
subdodávateľov a tretích osôb, s čím Objednávateľ bez akýchkoľvek výhrad súhlasí a dáva týmto 
Poskytovateľovi k tomu svoj bezvýhradný súhlas. 

3. Služby spočívajúce v prevádzkovaní HZVP t.j. v osadení a montáži, servise a údržbe HZVP, sú presne 
uvedené a cena za ne dohodnutá na základe Cenníka HZVP podľa stupňa poskytovaných služieb, ktorý 
je prílohou č. 1 a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Poskytovateľ bude Objednávateľovi tieto služby 
poskytovať počas trvania tejto zmluvy v počte kusov dohodnutom v Článku II bod 1 tejto zmluvy. 
Poskytovateľ  ďalej zabezpečí: 

a) dopravu a prepravu HZVP na dohodnuté miesta osadenia, dopravu a prepravu nových 
náhradných dielov, častí, súčastí a príslušenstva HZVP ako aj  poškodených, opravených, 
vymenených dielov, častí, súčastí, príslušenstva HZVP  

b) likvidáciu použitých a výmenu odstránených dielov, častí, súčastí, príslušenstva HZVP. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ vykoná osadenie a montáž jednotlivých HZVP uvedených 

v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy v lehote do 40 dní odo dňa 
účinnosti zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený bezodplatne využívať na reklamné účely 
reklamnú šípku o ploche cca 0,5m

2
,  nachádzajúcu sa na hornej časti zariadenia. Objednávateľ je 

povinný túto časť zariadenia, t.j. reklamnú šípku bezodplatne na svoje náklady udržiavať v stave 
spôsobilom na riadne užívanie. 

6. Zmluvné strany sa dohodli a Objednávateľ s plnou vážnosťou a bez výhrad berie na vedomie, že touto 
zmluvou nedochádza k prevodu vlastníckeho práva k prevádzkovaným HZVP na Objednávateľa, všetky 
HZVP sú vo výlučnom vlastníctve Poskytovateľa.  V prípade akéhokoľvek porušenia tejto zmluvy zo 
strany Objednávateľa, ako aj v prípade skončenia tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je Poskytovateľ 
oprávnený jednotlivé HZVP demontovať a odstrániť. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Poskytovateľovi všetku ním požadovanú súčinnosť potrebnú na 
prevádzkovanie t.j. osadenie a montáž, servis a údržbu ako aj prípadnú demontáž a odstránenie HZVP 
podľa potreby a požiadaviek Poskytovateľa. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je Poskytovateľ 
oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

8. Poskytovateľ sa zaväzuje, že po demontáži a odstránení HZVP dá miesto osadenia do pôvodného stavu.  
9. Objednávateľ je povinný zabezpečiť počas trvania tejto zmluvy na svoje náklady potrebný počet 

jednorazových hygienických rukavíc alebo igelitových sáčkov v zásobníkoch na to určených, ktoré sú 
umiestnené na jednotlivých HZVP a podľa potreby je Objednávateľ povinný ich počet na svoje náklady 
sám doplňovať. Objednávateľ je povinný  zabezpečiť počas trvania tejto zmluvy na svoje náklady 
potrebný počet odpadových vriec umiestnených na jednotlivých HZVP a podľa potreby je Objednávateľ 
povinný na svoje náklady tieto odpadové vrecia s odpadom odstraňovať a zabezpečiť ich likvidáciu,  
pričom pri odstránení  odpadového vreca s odpadom je povinný zariadenie na svoje náklady doplniť 
o nové prázdne odpadové vrece. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ bude poskytovať pre Objednávateľa služby, ktoré sa 
zaviazal poskytovať podľa tejto zmluvy, odplatne.  

 
 

Článok III 
Odmena 

 
1.  Zmluvné strany sa dohodli na odmene pre Poskytovateľa za služby poskytované podľa tejto zmluvy  na 

základe Cenníka HZVP podľa stupňa poskytovaných služieb, ktorý je prílohou č. 1 a neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy takto: 
 
10 ks  BASIC  1 247,50,- EUR (slovom: tisícdvestoštyridsaťsedem eur a päťdesiat centov ) bez DPH  / 
každý štvrťrok 
[ 1 ks  BASIC   124,75,- EUR (slovom: stodvadsaťštyri eur a sedemdesiatpäť centov ) bez DPH  /  každý 
štvrťrok ] 

 



 
 

  

 

 
8 

spolu: 1247,50,- EUR(slovom:  tisícdvestoštyridsaťsedem eur a  päťdesiat  centov ) bez DPH  / každý 
štvrťrok 

 
       Odmena pre Poskytovateľa za služby poskytované podľa tejto zmluvy: 

1247,50,- EUR(slovom:  tisícdvestoštyridsaťsedem eur a  päťdesiat  centov ) bez DPH  / každý štvrťrok 
    

2. V odmene dohodnutej zmluvnými stranami v Článku III ods. 1 tejto zmluvy nie je vyčíslená daň 
z pridanej hodnoty. K tejto dojednanej odmene, dohodnutej zmluvnými stranami v Článku III ods. 1 
tejto zmluvy, bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa právnych predpisov platných a 
účinných ku dňu vystavenia tej ktorej faktúry, a to v prípade, ak sa Poskytovateľ stane platcom DPH 
s čím Objednávateľ súhlasí. Ku dňu uzavretia zmluvy Poskytovateľ nie je platcom DPH.  

3. Odmena dohodnutá zmluvnými stranami v Článku III ods. 1 tejto zmluvy, patrí Poskytovateľovi odo dňa  
osadenia jednotlivých HZVP. Deň osadenia jednotlivých HZVP bude uvedený v príslušnom protokole 
o ich osadení.  

4. Odmena Poskytovateľa dohodnutá v Článku III bod 1 tejto zmluvy je splatná takto: 
Odmenu Poskytovateľa dohodnutú v Článku III bod 1 tejto zmluvy uhradí Objednávateľ Poskytovateľovi 
za každý 1 ( slovom: jeden ) štvrťrok trvania tejto zmluvy vždy vopred na základe faktúry vystavenej 
Poskytovateľom takto:  

a) odmenu za prvý štvrťrok poskytovania služieb Poskytovateľom Objednávateľovi podľa tejto 
zmluvy t.j. odmenu za prvý štvrťrok odo dňa  osadenia jednotlivých HZVP  uhradí Objednávateľ 
Poskytovateľovi vopred, v lehote 14 dní odo dňa  osadenia jednotlivých HZVP . 

b) odmenu za každých ďalší  štvrťrok poskytovania služieb Poskytovateľom Objednávateľovi 
podľa tejto zmluvy nasledujúci  po prvom  štvrťroku poskytovania služieb Poskytovateľom 
Objednávateľovi podľa tejto zmluvy,  uhradí Objednávateľ Poskytovateľovi vždy vopred pred  
obdobím za ktoré sa odmena uhrádza,  najneskôr 10  kalendárnych dní pred obdobím, za ktoré 
sa odmena uhrádza.   

5. V prípade ak Poskytovateľ má poskytovať služby podľa tejto zmluvy pomernú časť príslušného obdobia, 
za ktoré sa odmena uhrádza, patrí mu pomerná časť odmeny pripadajúca na pomernú časť  príslušného 
obdobia, za ktoré sa odmena uhrádza. 

6.  Objednávateľ sa s plnou vážnosťou a bez výhrad zaväzuje, že zaplatí Poskytovateľovi odmenu vo výške 
a za podmienok uvedených v Čl. III tejto zmluvy. Povinnosť Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi 
odmenu  dohodnutú v Článku III bod 1 tejto zmluvy sa považuje za splnenú pripísaním faktúrovanej 
sumy na bankový účet Poskytovateľa.  
 

 
         Článok IV 

         Mlčanlivosť 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, informáciách, obchodnom 
tajomstve, know how a iných údajoch, vrátane osobných údajov ktoré sa dozvie alebo akýmkoľvek 
spôsobom získa pri poskytovaní služieb Poskytovateľom podľa tejto zmluvy (ďalej aj ako „dôverné 
informácie“ ), pričom tieto dôverné informácie neposkytne akýmkoľvek iným osobám ani neumožní 
prístup iných osôb k dôverným informáciám bez súhlasu Poskytovateľa. Objednávateľ nie je oprávnený 
podávať tretím osobám informácie, ktoré sa dozvie v súvislosti s poskytovaním služieb Poskytovateľom 
podľa tejto zmluvy, iba ak ide o informácie určené tretím osobám podľa pokynov Poskytovateľa.  
Akékoľvek porušenie tejto povinnosti je Objednávateľ povinný ihneď oznámiť Poskytovateľovi, pričom je  
Objednávateľ zároveň povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť na 
znovuobnovenie ochrany dôverných informácií a na zabránenie v pokračovaní ich ďalšieho 
neoprávneného použitia. Záväzok Objednávateľa zachovávať mlčanlivosť podľa tejto zmluvy trvá aj po 
jej skončení a nie je časovo obmedzený. V súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov táto zmluva je povinne zverejňovanou 
zmluvou. Ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia 
súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh na 
zverejnenie v Obchodnom vestníku. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania tejto zmluvy neposkytne  výkon práv, ktoré sú predmetom 
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tejto zmluvy iným osobám, a že neuzavrie žiadne iné resp. ďalšie zmluvy s inými osobami na 
poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 

3. V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti podľa Článku IV bod 1 tejto zmluvy je Poskytovateľ 
oprávnený požadovať od Objednávateľa  náhradu všetkých  škôd, či už priamych alebo nepriamych, 
ktoré mu porušením tejto povinnosti vzniknú, vrátane ušlého zisku, a Objednávateľ je povinný ich 
v celom rozsahu uhradiť. 

4. V prípade porušenia povinnosti podľa Čl. IV bod 2 tejto zmluvy je Poskytovateľ oprávnený požadovať od 
Objednávateľa  náhradu všetkých škôd, či už priamych alebo nepriamych, ktoré mu porušením tejto 
povinnosti vzniknú vrátane ušlého zisku a Objednávateľ je povinný ich v celom rozsahu uhradiť. 
 

        Článok V 
Trvanie zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobú 5 piatich rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 
2. Táto zmluva ako aj právny vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím dojednanej doby. 
3. Túto zmluvu a právny vzťah založený touto zmluvou možno ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán 
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez 

uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná ( tri kalendárne mesiace ) a začína plynúť 
v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane 

c) písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán z dôvodov výslovne 
uvedených v tejto zmluve alebo z dôvodov podľa platných právnych predpisov Slovenskej 
republiky vzťahujúcich sa na zmluvný vzťah založený touto zmluvou. Odstúpením od tejto 
zmluvy jednou zo zmluvných strán sa zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť od 
tejto zmluvy dôjde druhej zmluvnej strane. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek presunu  resp. premiestnenia jednotlivých HZVP 
na žiadosť Objednávateľa alebo z akéhokoľvek dôvodu na strane Objednávateľa  všetky náklady 
a škody, ktoré tým  vzniknú Poskytovateľovi  je Objednávateľ povinný v celom rozsahu uhradiť 
Poskytovateľovi.    
   

 
Článok VI 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Akákoľvek komunikácia a všetky úkony medzi Zmluvnými stranami sa budú považovať za relevantný 
úkon uskutočnený podľa tejto zmluvy iba vtedy, ak budú uskutočnené písomne a doručené druhej 
Zmluvnej strane, ak nie je v Zmluve uvedené inak. 

2. Objednávateľ týmto výslovne súhlasí s vyhotovovaním, spracovaním a uchovávaním videozáznamov, 
audiozáznamov, fotografií, prezentácií, publikácií a pod. osadených HZVP a ich okolia Poskytovateľom 
alebo ním poverenými tretími osobami v rozsahu podľa vlastného uváženia Poskytovateľa. Zároveň 
Objednávateľ týmto výslovne súhlasí s použitím uvedených videozáznamov, audiozáznamov, fotografií, 
prezentácií, publikácií a pod. Poskytovateľom a ním poverenými tretími osobami na propagáciu činnosti 
Poskytovateľa, na reklamné, prezentačné,  marketingové a administratívne účely Poskytovateľa resp. 
ním poverených tretích osôb, vrátane ich použitia v masmédiách a na internete.  

 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka (zák. č.40/1964 Zb.) 
v platnom znení.  

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba číslovaným písomným dodatkom k tejto zmluve, 
podpísaným oboma zmluvnými stranami. 
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V  ................................. dňa .........................    V ...................................   dňa  ...........................   
 
 
 
                            
 
 

......................................................................       ......................................................................... 
Poskytovateľ                                                              Objednávateľ  
ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.                              Mesto Liptovský Mikuláš  
Dušan Marinko, konateľ                                         Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka ( zák. č. 513/1991 Zb. ) a príslušnými ustanoveniami iných platných právnych 
predpisov SR vzťahujúcich sa na zmluvný vzťah založený touto zmluvou. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnakých vyhotoveniach, z ktorých po ich podpísaní jedno 
vyhotovenie prevzal Účastník zmluvy č.1 a dve vyhotovenia Účastník zmluvy č. 2.  

5. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, 
takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení 
zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade 
sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým 
ustanovením, ktoré bude svojím obsahom čo najviac zodpovedať obsahu pôvodného ustanovenia tak, 
aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím tejto zmluvy a dotknutým ustanovením. 

6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s 
ním. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu a ničím 
neobmedzenú vôľu, že túto zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok ani pod 
nátlakom, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 
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ECO DOG TOILET GROUP s.r.o., Slovenská 1521/5, 085 01 Bardejov, Slovenská republika  
                             IČO: 50 357 514, DIČ: 2120287048, spoločnosť zapísaná                                                       
                                      v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  
                                    Oddiel: Sro, vložka číslo 32998 /  

                                                                                                                                                  
 

Príloha č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa___________________                                
ECO DOG TOILET PRENÁJOM S KOMPLETNÝM SERVISOM                             

ŠPECIÁLNA PONUKA PRE ŽILINSKÝ KRAJ 
(platná do 31. 03. 2017) 

BASIC 
• Montáž a osadenie EDT ( zariadenia ) + prispôsobenie inštalácie k terénu 
• 1x/Kvartál -  kontrola, návšteva a kompletný servis 

– kompletná výmena absorpčnej hmoty 
– výmena filtračnej vložky 
– doplnenie feromónu 
– asistenčná služba k zariadeniu 

  
– od    1      do  50    zariadení     je CENA:   899,- Eur / 1 ks ročne 
– od    50    do  100  zariadení    je CENA:   849,-  Eur / 1 ks ročne 
– od    100  do  200  zariadení    je CENA:   799,-  Eur / 1 ks ročne 
– od    200  do 300   zariadení    je CENA:   749,-  Eur / 1 ks ročne 
– nad  300 zariadení                    je CENA:   599,-  Eur / 1 ks ročne 
 
--  nad  300 zariadení                    je CENA:   499,-  Eur / 1 ks ročne – platí pri zazmluvnení na 5 rokov 

 
 
PREMIUM 
• Montáž a osadenie EDT ( zariadenia )  + prispôsobenie inštalácie k terénu 
• 2x/Kvartál -  kontrola, návšteva a kompletný servis 

– kompletná výmena absorpčnej hmoty 
– výmena filtračnej vložky 
– doplnenie feromónu 
– asistenčná služba k zariadeniu 
 

– od   1      do 50    zariadení     je CENA:   1.199,-  Eur / 1 ks ročne 
– od   50    do 100  zariadení    je CENA:    1.149,-  Eur / 1 ks ročne 
– od   100  do 200  zariadení    je CENA:    1.099,-  Eur / 1 ks ročne 
– od   200  do 300  zariadení    je CENA:    1.049,-  Eur / 1 ks ročne 
– nad  300 zariadení                  je CENA:        899,-  Eur / 1 ks ročne 
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EXCLUSIVE                                                                                                          
• Montáž a osadenie EDT ( zariadenia )  + prispôsobenie inštalácie k terénu (vzdialenosť do 1m 
vydláždením)*                                                                                                                                      
• 3x/ Kvartál - kontrola, návšteva a kompletný servis 
                         - kompletná výmena absorpčnej hmoty 
                         - výmena filtračnej vložky 
                         - doplnenie feromónu 
                         - asistenčná služba k zariadeniu 
 

– od   1      do  50    zariadení   je CENA:    1.499,-  Eur / 1 ks ročne 
– od   50    do  100  zariadení    je CENA:    1.144,-  Eur / 1 ks ročne 
– od   100  do  200  zariadení    je CENA:    1.399,-  Eur / 1 ks ročne 
– od  200 do 300  zariadení       je CENA:    1.349,-  Eur / 1 ks ročne 
– nad  300 zariadení                    je CENA:    1.099,-  Eur / 1 ks ročne 

 

!!! EXTRA PONUKA !!! 

 

 VÝVOZ ( LIKVIDÁCIA ) TUHÝCH PSÍCH EXKREMENTOV Z 
            ECO DOG TOILET STANICE ( zariadenia ) - 1x týždenne: 

              NÁPLŇ VRECIEK/RUKAVÍC V ZÁSOBNÍKU 

           VÝMENA VRECA V OCHRANNOM KOŠI S TUHÝM ODPADOM 
 
PRI ODBERE 
– od  10    do   50    zariadení    je CENA:        499,- Eur / 1 ks ročne 
– od  50    do   100  zariadení   je CENA:         449,- Eur / 1 ks ročne 
– od  100  do   200  zariadení   je CENA:         399,- Eur / 1 ks ročne 
– od  200  do   300  zariadení   je CENA:         349,- Eur / 1 ks ročne 

– nad  300 zariadení                  je CENA:         299,- Eur / 1 ks ročne           
 

 Terénne úpravy na mieru sú zvlášť spoplatňované podľa uskutočnených nákladov 

 Podmienka počtu kusov zariadení platí pre celý samosprávny kraj     

 
!GRÁTIS! Všetky návštevy: odstránenie  prípadného poškodenia používaním/vandalizmom 
 
 
V……………………………………..dňa…………………..            V………………………………dňa……………………… 
 
 
 
 
…………………………………………………………………..              ……………………………………………………………. 
Poskytovateľ                                                                                Objednávateľ 
ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.                                                       ……………………………………………………………. 
Dušan Marinko,                                                                            …………………………………………………………… 
konateľ                                                                                         …………………………………………………………… 
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Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb 
 

Lokalita: Liptovský Mikuláš - Podbreziny  3 ks HZVP ( viď     ) 
                                                   Nábrežie 3 ks HZVP (viď      ) 
                                                   Palúdzka - 2 ks (      ) 
                                                   Staré mesto - 2 ks (     ) 
 
 

 
 
 
 
V Bardejove dňa ...................................                                V Liptovskom Mikuláši dňa .................................... 
 
 
 
 
 
..............................................................                                ............................................................................... 
ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.                                               Mesto Liptovský Mikuláš 
Dušan Marinko                                                                          Ing. Ján Blcháč, PhD. 
konateľ                                                                                        primátor mesta 
 


