
Zmluva o poskytnutí služby
uzavretá podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

ČI. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Štatutárny orgán: 
Sídlo:
IČO :
registračné číslo: 
registrový úrad: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.
Ing. Monika Minárová, štatutárny orgán 
SNP 1247/16A, 965 01 Žiar nad Hronom 
52540651 
11/2019
Okresný úrad Banská Bystrica
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IBAN: SK57 0200 0000 0043 4960 0656

(ďalej len „objednávateľ")

a

Dodávateľ:

Štatutárny orgán: 
Štatutárny orgán: 
Sídlo:
IČO :
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
(ďalej len „dodávateľ")

REALINVEST SK s.r.o.
Peter Vasil, konateľ 
Tomášikova 23/E, 821 01 Bratislava 
36054909 
Tatra banka a.s.
IBAN:SK9111000000002628791695

ČI. II
Úvodné ustanovenia

1. Táto Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia poskytovania služieb v rámci prevádzky 
Zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI (ďalej len „ ZpS").

2. Predmetom zmluvy je zabezpečenie prania a čistenia prádla v súvislosti s prevádzkou vyššie 
uvedeného zariadenia (ďalej len „služba").

3. Služba sa bude dodávať v sídle Zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI, pokiaľ nebude 
osobitne dohodnuté inak. Pre tento účel poskytne dodávateľ v potrebnom množstve zberné 
a prenosné vozíky na prádlo všetkého druhu.

4. Za účelom preberania vecí pre plnenie zmluvy sa strany dohodli, že tieto sa budú preberať 
lkrát týždenne, spravidla v pondelok v dopoludňajších hodinách, alebo v dňoch podľa 
telefonickej objednávky.

5. Dodávateľ je povinný zrealizovať plnenie každej služby do 7 dní od prevzatia podľa 
predošlého bodu.



Č I .  III

Cena plnenia

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prospech objednávateľa poskytne službu v týchto cenových 
reláciách:
- 0,90 EUR/1 kg prádla tzv. hotelového textilu, ako sú obliečky, plachty, uteráky, predložky, 
matracové chrániče,
- 2,50 EUR/1 kg prádla - ostatná bielizeň a osobné prádlo (šatstvo) klientov,
- 2,80 EUR/1 kg - lôžkoviny - deka, vankúš, paplón.

2. Odberateľ pripraví a vytriedi špinavú bielizeň do textilných vriec podľa druhu (tzv. hotelový 
textil, ostatná bielizeň, osobné prádlo klientov, lôžkoviny - paplóny, vankúše, deky, chrániče 
matracov s uvedením množstva bielizne podľa druhu.

3. Predpokladaná hodnota služby činí 600 EUR za 1 kalendárny mesiac, pričom odobraté prádlo 
bude v prípade silného znečistenia predprané.

čl. IV.
Platobné podmienky

1. Objednávateľ je povinný zaplatiť plnenie na základe faktúry vystavenej v súlade s touto 
zmluvou a príslušnými právnymi predpismi, a to v lehote splatnosti 14 dní. Dodávateľ je 
povinný faktúru dodať najneskôr nasledujúci deň po jej vystavení.

2. Faktúra, ktorá nebude mať náležitosti podľa predošlého bodu, bude vrátená na 
prepracovanie, pričom lehota splatnosti vtákom prípade neplynie.

Čl. V
Trvanie a ukončenie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba 

činí 2 mesiace a plynie od mesiaca nasledujúceho po obdržaní výpovede.
3. Zmluvu možno ukončiť kedykoľvek dohodou zmluvných strán.

ČI.VI
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo 
súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník.

2. Zmluvu je možné meniť iba písomným dodatkom k Zmluve.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v 3 (dvoch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana (objednávateľ i dodávateľ) obdržala po podpise jeden rovnopis.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že 

tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

5. Užívateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s Protikorupčnou doložkou, zverejnenou na webovej 
stránke mesta Žiar nad Hronom (www.ziar.sk/protikorupcna-politika/), jej obsahu v celom 
rozsahu porozumel a zaväzuje sa dodržiavať všetky povinnosti z nej vyplývajúce počas celého

http://www.ziar.sk/protikorupcna-politika/


obdobia trvania zmluvného vzťahu, ak z ustanovení Protikorupčnej doložky nevyplýva, že 
tieto povinnosti vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu.

6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa.

V Žiari nad Hronom, dňa
/£ G-t-OZ-j

s ■ W  f  f

Objednávateľ Dodávateľ

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 č. 357/2015 Z.z.
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: príjem/ poskytnutie / použitie / právny úkon / iný 
úkon majetkovej povahy*

Finančnú operáciu alebo jej časť je -  nie j e možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 
plnenie.
Štatutárny zástupca - DOMOV PRI KAŠTIELI, n. o. zodpovedný za ekonomiku a financovanie:

Meno a priezvisko: Ing. Monika Minárová Dátum: .5 .... . . . . £ .....£ £ ......... Podpis:

Finančnú operáciu alebo jej č a sť je -n ie je  možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 
plnenie.
Zodpovedný zamestnanec^ -  7" , —  z'?/’ /> i
Meno a priezvisko: ...................................................  Dátum: Podpis:....
♦nehodiace sa škrtnite


