
ZMLUVA č. 1/2022 

o poskytovaní služieb (pranie a chemické čistenie bielizne) uzatvorená v zmysle § 

269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

 

Dodávateľ: Rýchločistiareň Kostelanský, s. r. o. 

  SNP 1425 

  017 07 Považská Bystrica 

zastúpený: Ivana Ďurkechová 

IČO:  44492553 

DIČ:  2022711922 

bank. spoj.: VÚB, a. s.   č. ú.: 2531017556/0200 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,vložka č. 20933/R 

 

na jednej strane 

 

Odberateľ: Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49 

  017 01 Považská Bystrica 

zastúpená:       Ing. Ján Kunovský 

IČO:   42141443 

DIČ:                2022670661 

IČDPH:           SK2022670661 

bank. spoj.: Štátna pokladnica  č. ú.: 7000504665/8180 

 

na druhej strane 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je stanovenie základných zmluvných podmienok, ktorými sa budú     

zmluvné strany riadiť pri realizácii jednotlivých obchodných prípadov na realizáciu prania, 

čistenia pracovných odevov pre rok 2022 v rozsahu podľa prílohy č. 1 a podľa požiadaviek 

odberateľa.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar na základe písomnej objednávky (fax, e-mail, listová 

zásielka), podpísanej osobou odberateľa. 

3. Odberateľ si vyhradzuje právo zmeniť zmluvné množstvo poskytovanej služby (viď. Príloha 

č. 1) v jednotlivých položkách pri zachovaní jednotkových cien a celkovej ceny zákazky, aj 

kvôli COVID-19.  

 

III. 

Cena a termín plnenia 

 

1. Pri realizácii predmetu zmluvy podľa č. II. budú platiť ceny podľa prílohy č. 1 - cenová 

ponuka zo dňa 11. 01. 2022, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ceny sú pevné, nepodliehajú počas doby plnenia jednotlivých 

objednávok žiadnym zmenám, pokiaľ sa zmluvné strany v jednotlivých prípadoch nedohodnú 

inak.  



3. Na realizáciu prania, čistenia iných druhov odevov, ktoré nie sú súčasťou cenníka, bude 

spracovaná príslušná cenová ponuka. Cenovú a termínovú ponuku spracuje dodávateľ po 

doručení požiadavky od odberateľa do 4 pracovných dní. 

4. Dodávateľ je povinný dodať vyčistené, vyprané odevy odberateľa, ktoré sú uvedené v prílohe 

č. 1 v mieste plnenia podľa č. VI. a termíne, ktorý je dohodnutý zmluvnými stranami na 

odsúhlasenej objednávke – lehota dodania vyčisteného prádla sú 4 pracovné dni odo dňa 

prevzatia. 

5. Ak dodávateľ nedodrží dohodnutý termín, musí to bezodkladne oznámiť odberateľovi aj 

s príslušnou dobou meškania. 

6. V prípade potreby dodávateľ vykoná drobné opravy bielizne. 

7. Cenová ponuka je spracovaná vrátane nákladov na dopravu. 

8. Oprávnená osoba zo strany odberateľa: Mgr. Zuzana Belobradová, 0901 918 387 

  

IV. 

Fakturácia a platobné podmienky 

 

1. Fakturácia sa vykoná po prevzatí tovaru na základe podpísaného dodacieho listu. Fakturovaná 

čiastka musí byť v súlade s čl. III tejto zmluvy. 

2. Splatnosť faktúr je do 14 dní od dátumu ich vystavenia. Faktúry musia mať náležitosti 

daňového dokladu v súlade s § 15 zák. č. 289/95 Z. z. v znení zmien a dodatkov. 

3. Faktúra sa považuje uhradená dňom pripísania vyfakturovanej čiastky na účet dodávateľa.  

4. Všetky dodávky predmetu zmluvy budú fakturované v €.  

 

 

V. 

Zmluvné pokuty 

 

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že je možné uplatniť nasledovné zmluvné pokuty: 

 

1. Za omeškanie dodávky, dodanie menšieho množstva tovaru, môže odberateľ uplatniť 

zmluvnú pokutu, ktorú je dodávateľ povinný zaplatiť vo výške 0,5 % za každý deň omeškania 

z ceny dodaného tovaru. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody odberateľa. 

2.  Dodávateľ má právo uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej fakturovanej 

sumy za každý deň omeškania odberateľa s úhradou faktúry. 

3. V prípade preukázateľne nedodržanej kvality podľa bodu VII. zabezpečí dodávateľ náhradné 

plnenie na vlastné náklady. 

4. Nedodržanie kvality vinou dodávateľa sa považuje za neplnenie termínu dodávky a je možné 

uplatniť zmluvnú pokutu. 

 

VI. 

Miesto plnenia a prechod vlastníctva 

 

Miesto plnenia je sídlo dodávateľa. Vlastníctvo k predmetu tejto zmluvy v súlade s príslušnou 

objednávkou prechádza z dodávateľa na odberateľa po uhradení vystavenej faktúry vzťahujúcej 

sa k predmetu zmluvy.  

 

 

VII. 

Záručné podmienky a kvalita predmetu zmluvy 

 



1. Dodávateľ ručí, že predmet tejto zmluvy vyčistenie, vypranie bude odpovedať kvalite 

zodpovedajúcej príslušným zdravotným normám, prípadne ďalším obojstranne schváleným 

podmienkam. 

2. V prípade zistenia chybného plnenia predmetu zmluvy je dodávateľ povinný bezodkladne 

zabezpečiť náhradné plnenie na vlastné náklady v čo najkratšom čase.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ uplatní reklamáciu pri zistení zjavných 

a množstevných vád písomne do 3 dní od prevzatia predmetu zmluvy, resp. plnenia.  

VIII. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Odberateľ je oprávnený od zmluvy, resp. diel čej objednávky odstúpiť, ak dodávateľ v plnení 

dodacej doby mešká o viac ako 10 dní a toto omeškanie nebolo vyvolané prípadom vyššej moci. 

V tomto prípade nenastáva plnenie bodu 4 čl. IV. tejto zmluvy. 

2. Odberateľ je oprávnený od zmluvy, resp. diel čej objednávky odstúpiť, ak vyššia moc trvá 

viac ako 21 kalendárnych dní a nedošlo k žiadnej dohode medzi zmluvnými stranami o zmene 

termínu. 

3. Platnosť tejto zmluvy môže skončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou 

ktoréhokoľvek jej účastníka bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej 

lehote 2 mesiace, ktorá začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej písomnom 

doručení. 

 

Už skôr dohodnuté diel čie kúpne zmluvy budú splnené podľa dohodnutých podmienok, pokiaľ 

sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné zmeny budú upravené len písomnou formou a to vo 

forme „Dodatok ku zmluve“. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto 

zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke 

objednávateľa a platí do 31. 12. 2022. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

4. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať a nezverejňovať tretím osobám žiadne informácie, 

ktoré získali v súvislosti s touto zmluvou, ktoré by mohli poškodiť vzájomné vzťahy alebo jednu 

zo zmluvných strán. 

 

 

Považská Bystrica, dňa 21.01.2022 

 

 

 

 

 

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

            dodávateľ           odberateľ 

 


