
Zmluva o poskytovaní služieb  

 

 

Zmluva 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka medzi : 

 

názov: Materská škola 

sídlo: Komenského ul. 1137/37 

         926 01 Sereď 

zastúpená: Bc. Iveta Fraňová - riaditeľka 

IČO: 37839993 

Telefónny kontakt : 0911 011 508 

 (ďalej len Odberateľ) 

 

a 

 

NÁZOV: Práčovňa a žehliareň Babička 

SÍDLO: SNP 14, Sereď 

ZASTÚPENÁ: Ján Štafa 

ZAPÍSANÁ: Živnostenský úrad Galanta 

IČO: 51014131 

 

(ďalej len Dodávateľ) 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie pracích, čistiacich a žehliacich prác – pranie 

prádla Dodávateľom pre Odberateľa v rozsahu jedenkrát do mesiaca vždy k 15. dňu 

kalendárneho mesiaca prinesené prádlo. Pranie a čistenie prádla bude vykonávané 

v Seredi v „Práčovni a žehliarni Babička“  

Obe zmluvné strany sa touto Zmluvou zaväzujú na plnenie povinností podľa tejto Zmluvy 

a práva z nej vyplývajúce prijímajú. 

 

  



II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať práce odborne a kvalitne.  

Dodávateľ sa zaväzuje používať pri plnení predmetu Zmluvy čistiace prostriedky, ktoré sú 

vhodné pre použitie u Odberateľa – štandardné pracie prostriedky. Pokiaľ ošetrovanie 

určitých vecí Odberateľa vyžaduje osobitné čistiace prostriedky, je povinný takéto použiť.  

Dodávateľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná neprítomnosť jeho 

zamestnancov v práci, pokiaľ dôvodom nie je štrajk alebo vyššia moc, neovplyvnia 

plnenie predmetu Zmluvy. 

Dodávateľ poskytuje všetky stroje, zariadenia a materiál potrebný pre plnenie Zmluvy.  

Na výkon práce je Dodávateľ povinný použiť vlastné technické a materiálové vybavenie, 

ktoré zahŕňa tiež nákup a použitie čistiacich prostriedkov, čo je zohľadnené v odmene za 

výkon, pokiaľ nedôjde k dohode podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy. 

 

Pranie, čistenie a žehlenie prádla sa podľa dohody účastníkov môže realizovať len v 

pracovných dňoch.  

 

III. 

Cena a platobné podmienky 

 

Cena za plnenie predmetu Zmluvy v rozsahu čl. I. tejto zmluvy, je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/96 Zb. vo výške : 

• Povlak paplón 0,24€/ks 

• Povlak vankúš 0,14 €/ks 

• Plachta           0,22 €/ks  

 

Cena celkom 0,60 EUR / sada. 

 

Dodávateľ nie je plátca DPH. 

Počas školského roka Dodávateľ vyčistí prádlo v počte 230 ks, v čase letných prázdnin júl 

a august 35-50 ks. 

Dodávetaľ prevezme prádlo 5 deň v mesiaci zo 4 pracovísk, a dodá do 15 dňa v mesiaci. 

Úhrada ceny za plnenie predmetu Zmluvy sa uskutočňuje na základe vystavenej faktúry 

dodávateľom ktorá je splatná do 10 dní od vystavenia faktúry. 

Dodávateľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak je Odberateľ v omeškaní s plnením 

odmeny viac ako 30 dní, pričom nie je povinný poskytnúť mu dodatočnú lehotu na 

plnenie. Odstúpením sa Zmluva zrušuje od momentu doručenia písomného vyhotovenia 

odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením nie je dotknuté právo Dodávateľa na 

úrok z omeškania, prípadne na náhradu škody. 

 



 

IV. 

Záruky 

 

Dodávateľ zodpovedá za kvalitné vykonanie prác. 

Reklamácie prác je potrebné zo strany Odberateľa oznámiť bezodkladne zástupcovi 

Dodávateľa. 

V prípade odôvodnenej reklamácie má právo Dodávateľ na odstránenie vád do 48 hod. 

Ak vady nie je možné odstrániť, má Odberateľ právo na zľavu do výšky 5 % z dohodnutej 

ceny za daný mesiac. 

Reklamáciu Dodávateľ neuzná a nie je povinný poskytnúť zľavu podľa predchádzajúceho 

bodu, ak nedostane možnosť odstrániť vady predmetu plnenia alebo Odberateľ sám 

odstráni vady bez písomného súhlasu a vedomia Dodávateľa. 

V prípade riadneho neplnenia predmetu Zmluvy Dodávateľom po dobu dlhšiu ako 15 dní 

má zároveň Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.  

 

 

V. 

Zodpovednosť a náhrada škody 

 

Ak niektorá zo zmluvných strán poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je 

povinná nahradiť škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak by preukázala, že porušenie 

povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

Na náhradu škody sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka uvedené v § 

373 – 386. 

 

VI. 

Všeobecné ustanovenia 

 

Táto Zmluva sa uzatvára dňom 01.04.2018 na dobu určitú od 1.4.2018 do 31.3.2019. 

Obidve zmluvné strany môžu účinnosť tejto Zmluvy ukončiť dohodou, alebo ju písomne 

vypovedať i bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3-mesačná a začne plynúť prvým 

kalendárnym dňom v nasledujúcom mesiaci po doručení výpovede. Výpoveď musí byť 

písomná a doručená druhej zmluvnej strane. 

Pokiaľ sa v tejto Zmluve hovorí o doručení, potom platí, že zásielka sa považuje za 

doručenú, ak ju adresát prevzal, ale tiež v prípade, ak ju neprevzal, hoci bola zaslaná na 

adresu uvedenú v tejto Zmluve. 

V prípade neprevzatia zásielky adresátom sa táto považuje za doručenú dňom, keď sa 

vrátila odosielateľovi ako nedoručená, resp. nedoručiteľná. 



Zmluvné strany sú povinné počas trvania účinnosti Zmluvy i po jej ukončení zachovávať 

mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím 

osobám by mohlo ktorejkoľvek zmluvnej strane spôsobiť škodu. 

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sú pre obidve strany záväzné len vtedy, ak boli 

vykonané v písomnej forme a podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 

Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že ich prejavená vôľa je slobodná a vážna, ich 

spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, s predmetom Zmluvy sú oprávnení 

nakladať, že si Zmluvu prečítali, jej obsah im je plne zrozumiteľný a určitý, súhlasia s 

ním, čo svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú. 

 

 

V Seredi dňa : 28.03.2018 

 

 

 

Za Odberateľa :                             Za Dodávateľa 

                           Bc. Iveta Fraňová, riaditeľka MŠ                                    Ján Štafa 


