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Zmluva o poskytovaní služieb 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi: 
 

Zmluvné strany: 

 

1./  Objednávateľ:                   Základná škola s materskou školou 

Sídlo:                             Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Ţilina 
 IČO:                                  37813064 

IČ DPH:                            2021668990 

Zriaďovateľ:                      Mesto Ţilina            

zastúpená:                          Mgr. Jozef Englárt, riaditeľ školy 

 

Bankové spojenie:             SK4856000000000304040001 

 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

a 

2./  

             Dodávateľ                           VALIN, s. r. o., 

 Sídlo:                                   Pri celulózke 1376, 010 01  Ţilina 

 IČO:                     36 440 884 

 DIČ:                    2022141506 

IČ DPH:                   SK 2022141506 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Ţilina, oddiel Sro, vloţka č. 17281/L 

 

            Zastúpená:                   Ing. Stanislav Gjašik – riaditeľ spoločnosti – plná moc 
Za plnenie predmetu zmluvy – Mgr. Mrzenová Alenka 

Bankové spojenie:        Tatra Banka a.s. 

Číslo účtu:         SK76 1100 0000 0029 2989 4321 

(ďalej ako „dodávateľ“) 

 

II. 

Predmet  zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je „poskytovanie sluţieb prania, ţehlenia a čistenia posteľnej bielizne“ 

dodávateľom VALIN, s. r. o. Ţilina, v prevádzke „Moderná Práčovňa“ Pri Celulózke 1376 , Ţilina. 

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa sluţby v rozsahu: 

1.) pranie bielizne s prefesionálnymi pracími prostriedkami, 

2.) dezinfekcia bielizne – termodezinfekčný a chemodezinfekčný proces prania, 

3.) dosahovanie optimálneho Ph vypranej bielizne nealergizujúceho pokoţku, 

4.) ţehlenie vyčistenej bielizne, 

5.) odvoz a dovoz bielizne, 

6.) triedenie, viazanie a balenie bielizne podľa potrieb objednávateľa. 

 

Dodávateľ prehlasuje, ţe má podnikateľské oprávnenie, technické a odborné vybavenie na 

plnenie predmetu zmluvy.  

 

III. 

Čas plnenia zmluvy 

 

1. Pranie posteľnej bielizne podľa čl. II. bude vykonávať dodávateľ sluţieb počas pracovných 

dní pondelok aţ piatok, podľa potrieb objednávateľa.  

2. Práce sa budú vykonávať v dennej zmene, výnimočne po dohode zmluvných strán aj v inom 

dohodnutom termíne.  
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Dodacia lehota je 48 hodín od prevzatia bielizne. Do doby dodania sa započítavajú len 

pracovné dni. Prebierka a odovzdanie bielizne sa bude vykonávať v priestoroch Materskej školy, 

Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Ţilina  podľa spresnení zodpovedného zástupcu objednávateľa.  

3. Prevzatie bielizne sa uskutoční na základe vystaveného výmenného listu – objednávky na 

pranie, ktorú vystaví objednávateľ a ktorá obsahuje: 

 Označenie zmluvných strán 

 Presný názov bielizne 

 Počet prevzatých kusov bielizne podľa druhu 

 Počet vypratých kusov bielizne podľa druhu 

 Dátum odovzdania a prevzatia bielizne 

 Mená a podpisy zodpovedných osôb  

4. Výmenný list vyhotoví objednávateľ v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 obdrţí objednávateľ a 1 

dodávateľ.  

5. Od prevzatia bielizne a podpisu výmenného listu za bielizeň zodpovedá dodávateľ.  

6. O splnení objednávky informuje dodávateľ objednávateľa prostredníctvom doplneného 

výmenného listu o počet kusov vypratej bielizne.  

7. Od prevzatia bielizne od dodávateľa za bielizeň zodpovedá objednávateľ.  

 

 

 

IV. 

Doba účinnosti zmluvy, ukončenie 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 1.09.2016 do 31.8.2018 

2. Vypovedať zmluvu môţe ktorákoľvek zo zmluvných strán, len písomnou formou. 

3. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začne plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

kedy bola výpoveď doručená druhej strane. 

 

V. 

 

Cena za služby a spôsob úhrady 

 

1. Cena za poskytované sluţby je stanovená dohodou zmluvných strán. 

2. Cena za jednotlivé poloţky je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy.  

3. Ceny sú uvedené bez DPH. K cenám uvedeným v prílohe č. 1 sa bude pripočítavať DPH 

podľa platných daňových predpisov platných v čase vystavenia faktúry. 

4. Preprava medzi miestom prebierky a odovzdania a práčovňou je zahrnutá do ceny za pranie 

bielizne. 

5. Dodávateľ bude poskytovanie sluţieb fakturovať 1-krát mesačne, vţdy k poslednému dňu 

v mesiaci, v ktorom sluţbu poskytol. 

6. Splatnosť faktúr je dohodnutá na 7 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

7. Cena sa môţe upraviť po vzájomnej dohode zmluvných strán o mieru inflácie vyhlásenou  

slovenským štatistickým úradom. 

 

 

VI. 

Vzájomné práva a ostatné dohovory 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe budú dôsledne plniť oznamovaciu povinnosť o skutočnostiach 

majúcich vplyv na plnenie predmetu zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri plnení predmetu zmluvy tak, aby boli vytvorené 

podmienky pre plynulé zabezpečovanie sluţieb. 
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3. Objednávateľ umoţní vstup do svojich objektov poskytnutých na výkon činnosti spojených 

s predmetom  tejto zmluvy pre riadiacich pracovníkov dodavateľa, za účelom kontroly 

a organizácie práce. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje, ţe čistá bielizeň bude pri odovzdaní hygienicky nezávadná a tieţ 

esteticky na vysokej kvalitatívnej úrovni.  

5. Dodávateľ sa zaväzuje, ţe čistá bielizeň bude pri odovzdávaní roztriedená podľa druhu.  

6. Objednávateľ má právo vyjadriť nespokojnosť s kvalitou sluţieb a je povinný reklamáciu 

bezodkladne telefonicky a následne písomne nahlásiť dodávateľovi.  

7. Dôvod reklamácie dodávateľ odstráni najneskôr do 10 pracovných dní od jeho nahlásenia.  

8. V prípade poškodenia bielizne, ktoré dokázateľne spôsobí dodávateľ pri jej úprave praním, 

ţehlením a čistením, prípadne dovozom sa dodávateľ zaväzuje túto bielizeň nahradiť na 

vlastné náklady.  

9. Iné poškodenia bielizne spôsobené opotrebovaním bielizne, bude dodávateľ aj objednávateľ 

baliť oddelene.  

10. Objednávateľ sa zaväzuje umoţniť dodávateľovi potrebný vstup motorovými vozidlami do 

priestoru, v ktorom sa bude realizovať odovzdanie a preberanie bielizne.  

 

VII. 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

 

1. V prípade omeškania dodávok zo strany dodávateľa, resp. nedodrţanie lehoty dodania 

v zmysle objednávky objednávateľa, zaplatí dodávateľ pokutu vo výške 0,05 % po 

vzájomnom odsúhlasení, z jednotlivej objednávky za kaţdý deň omeškania.  

2. V prípade opakovaného nedodrţania dodacích lehôt čistej bielizne dodávateľom je 

objednávateľ oprávnený ukončiť zmluvný vzťah s dodávateľom.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi v prípade omeškania objednávateľa 

s platením faktúry úrok z omeškania vo výške 0,05 % za kaţdý deň omeškania.  

 

VIII. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Účastníci zmluvy prehlasujú, ţe svoju vôľu prejavili slobodne a váţne, a ich ustanovenia sú 

im zrozumiteľné, na znak čoho ju podpisujú. 

2. Ostatné právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky. 

3. Zmluvu je moţné meniť len písomným dodatkom, a so súhlasom oboch zmluvných strán. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých kaţdá zo strán obdrţí po dvoch 

rovnopisoch. 

5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. 

 

V Ţiline, dňa  30.08.2016 

 

 

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

                 za dodávateľa                                                                za objednávateľa 

     Ing. Stanislav Gjašik–riaditeľ    Mgr. Jozef  Englárt, riaditeľ  
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Príloha č.1 Cenník jednotlivých položiek prania bielizne 

 

 

 
popis Ceny v € bez DPH 

1 Obliečka detská vankúš 0,15 

2 Obliečka detská paplón 0,34 

4 Plachta detská 0,29 

 


