
\ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva")

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zápis:

(ďalej len „Objednávatel"')

Poskytovateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zápis:

Práčovne a čistiarne s.r.o, Nitra
Priemyselná 9, 949 01 Nitra
31 438 890
Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 316/N

a 

MEPOS SNV s.r.o.
Štefánikovo námestie 1,052 01 Spišská Nová Ves
52 473 732
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.:
46578N

(ďalej len „Poskytovatel"')

(Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany" a jednotlivo len „Zmluvná
strana")

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi službu prania
a žehlenia bielizne, odevov a iných materiálov (ďalej len „bielizeň") v rozsahu špecifikovanom
v bode 2.2 tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej len „Služba") a záväzok
Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za poskytnutú Službu vo výške a spôsobom
uvedeným v tejto Zmluve.

2.2 Služba bude Objednávateľovi poskytovaná v nasledovnom rozsahu:
a) zber bielizne z dohodnutého odberného miesta t.j. fyzické prevzatie použitej bielizne

poverenou osobou Poskytovateľa z odberného miesta,
b) pranie s profesionálnymi pracími prostriedkami tak, aby sa dosiahlo optimálne pH vypratej

bielizne (nealergizujúce pokožku),
c) dezinfekcia bielizne,
d) bielenie bielej bielizne,
e) žehlenie bielizne,
f) triedenie a skladanie bielizne,
g) expedovanie čistej bielizne do dohodnutého odberného miesta t.j _ fyzické odovzdanie

vypranej bielizne poverenou osobou Poskytovateľa do odberného miesta,

2.3 Vo veciach spolupráce Zmluvných strán v súlade s touto Zmluvou poverujú Objednávateľ
a Poskytovateľ nasledovné kontaktné osoby:

a) kontaktná osoba Poskytovateľa:
Ing. Ivana Lešková, tel. kontakt: +421 905 277 382
Martina Harmatová, tel. kontakt: +421 940 603 766

b) kontaktná osoba Objednávateľa:
Bc. Petra Tkáčiková (zákaznícky servis), tel. kontakt: +421 905 351 429



Robert Fuska (doprava), tel. kontakt: +421 905 496 069
Jana Balková (fakturácia), tel. kontakt: +421 905 570 073
E - mail: petra.tkacikova(iv,pacnitra.sk, pacnitra@pacnitra.sk.

3. PREVZATIE A ODOVZDANIE BIELIZNE

3.1 Na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „prevzatie bielizne" rozumie prevzatie znečistenej bielizne
poverenými osobami Poskytovateľa v odbernom mieste, potvrdené podpisom preberacieho protokolu.
Na preberacom protokole Objednávateľ uvedie množstvo jednotlivých druhov bielizne v kusoch.
Poskytovateľ vyznačí na preberacom protokole dátum prevzatia bielizne a Objednávateľ požadovaný
dátum odovzdania vypranej bielizne. Preberací protokol bude podpísaný poverenými osobami
Zmluvných strán.

3.2 Na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „odovzdanie bielizne" rozumie odovzdanie vypranej bielizne
poverenými osobami Poskytovateľa v odbernom mieste, potvrdené podpisom dodacieho protokolu.
Na dodacom protokole Poskytovateľ uvedie množstvo jednotlivých druhov bielizne v kusoch.
Objednávateľ vyznačí na dodacom protokole dátum prevzatia bielizne. Dodací protokol bude
podpísaný poverenými osobami Zmluvných strán.

3.3 Pre účely poskytovania služby podľa tejto Zmluvy bolo Zmluvnými stranami dohodnuté nasledovné
odberné miesto: priestor práčovne v Nemocnici Levoča, Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča.

3.4 Prevzatie a odovzdanie bielizne sa uskutoční po dohode poverených osôb Zmluvných strán v
periodicite päťkrát do týždňa, a to počas pracovných dní. V prípade predchádzajúceho súhlasu
Objednávateľa aj v menšej periodicite, avšak najmenej trikrát v týždni.

3.5 Objednávateľ je povinný bielizeň, ktorá má byť prevzatá poverenou osobou Poskytovateľa, triediť a
odkladať do prepravných vozíkov alebo do transportných textilných vriec zbavenú cudzích predmetov
(napr. písacie alebo hygienické potreby a pod.). V prípade neoznačenej alebo neidentifikovateľnej
bielizne Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za jej prípadné straty alebo zámeny.

3.6 Poskytovateľ zodpovedá za bielizeň od okamihu jej prevzatia od poverenej osoby Objednávateľa do
okamihu jej odovzdania poverenej osobe Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný odovzdať
Objednávateľovi vyčistenú tú istú bielizeň, ktorú od Objednávateľa prevzal.

4. LEHOTA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY

4.1 Odovzdanie bielizne sa uskutoční na základe objednávky vo forme určenej Poskytovateľom podľa
potrieb Objednávateľa, spravidla však pri najbližšom prevzatí bielizne Poskytovateľom.

4.2 V prípade nutnosti odstránenia nadmerného znečistenia bielizne miestnym dočisťovaním, náročným,
nákladným alebo opakovaným praním (o nadmernom znečistení bielizne rozhodne Poskytovateľ), má
Poskytovateľ nárok na prirážku vo výške 50 % z ceny prania podľa Cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1
tejto Zmluvy, pri zohl'adnení množstva nadmeme znečistenej bielizne. Skutočnosť, že išlo o nadmeme
znečistenú bielizeň, je Poskytovateľ povinný fotograficky zdokumentovať a priložiť ku faktúre, inak
nemá právo na prirážku podľa tohto bodu Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, za nadmerné
znečistenie bielizne sa považuje znečistenie, ktoré nie je možné odstrániť v jednom pracom cykle.

4.3 V prípade, ak Objednávateľ požaduje od Poskytovateľa prevzatie, alebo dodanie bielizne, mimo
dohodnuté dni, alebo v dňoch štátom uznaných sviatkov alebo pracovného pokoja, bude Poskytovateľ
účtovať celkovú cenu za Službu zvýšenú o prirážku vo výške 100 % a dopravné náklady vo výške
O,76 € bez DPH za 1 km.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) poskytovať Službu vo vlastnom mene, na vlastné náklady a nebezpečenstvo, za podmienok

dohodnutých v tejto Zmluve;
b) poskytovať Službu riadne, včas, bez vád, s odbornou starostlivosťou a tomu zodpovedajúcou

kvalitou tak, aby Objednávateľovi nevznikla škoda alebo iná ujma na jeho právach;
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c)

d)

e)

pri poskytovaní Služby dodržiavať všeobecne záväzné predpisy SR, napr. zákon č. 355/2007
z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
informovať poverenú osobu Objednávateľa o všetkých dôležitých okolnostiach týkajúcich
sa poskytovanej Služby;
zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
a) poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre poskytovanie Služby;
b) sprístupniť odberné miesto pre vozidlá a poverené osoby Poskytovateľa za účelom prevzatia

a odovzdania bielizne;
c) v dohodnutom termíne prevziať plnenie Služby a zabezpečiť kontrolu vypranej bielizne;
d) zabezpečiť označenie jednotlivých kusov bielizne, ktorá je predmetom poskytovanej Služby,

svojim symbolom (značkou);
e) v deň ukončenia platnosti tejto Zmluvy vrátiť Poskytovateľovi všetky zapožičané prepravné

vozíky, a to v množstve podľa evidovaného stavu (obratu na „karte"). V prípade nesplnenia
tejto povinnosti je Objednávateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi škodu vo výške rovnajúcej
sa obstarávacej cene nových prepravných vozíkov platnej v deň ukončenia platnosti tejto
Zmluvy.

5.3 Zmluvné strany sa zaväzujú poučiť svojich zamestnancov o povinnosti dodržiavať príslušné
ustanovenia Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

6. ODMENA POSKYTOVATEĽA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Poskytovateľ má za riadne a včas poskytnutú Službu nárok na odmenu vo výške stanovenej v zmysle
Cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Odmena"). Poskytovateľje platiteľom DPH.

6.2 Ceny uvedené v Cenníku (bez DPH a s DPH) za jednotku množstva sú dohodnuté ako konečné
a zahŕňajú všetky náklady Poskytovateľa na poskytnutie Služby a budú pre Poskytovateľa podkladom
pre vystavenie mesačných faktúr v zmysle tejto Zmluvy.

6.3 Váženie použitej bielizne pre účely stanovenia odmeny za poskytnutú Službu zabezpečí Poskytovateľ.

6.4 Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi faktúru do 5 kalendárnych dní po uplynutí kalendárneho
mesiaca, za ktorý sa fakturuje. Splatnosť každej faktúry je 30 kalendárnych dní od jej riadneho
doručenia Objednávateľovi.

6.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou.

6.6 Zmluvné strany súhlasia so zasielaním faktúr, ktoré budú vystavené na základe tejto Zmluvy, v
elektronickom formáte, a to vo formáte .pdf alebo v inom, vzájomne dohodnutom formáte. V zmysle
§ 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
je faktúrou každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej
forme podľa tohto zákona.

6.7 Zmluvná strana vystavujúca faktúru je povinná na faktúre uvádzať číslo objednávky alebo číslo
Zmluvy, ktoré jej bolo oznámené príjemcom faktúry.

6.8 Zmluvná strana vystavujúca faktúru nie je oprávnená do už vystavenej a odoslanej faktúry zasahovať
ani meniť jej obsah.

6.9 V prípade zaslania faktúry v elektronickom formáte je zmluvná strana vystavujúca faktúru povinná ju
odoslať z emailovej adresy mepos@mepos.sk na emailovú adresu príjemcu faktúry:
ťaktury.pac@J)acnitra.sk. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť uvedené emailové adresy len na
základe písomného oznámenia doručeného druhej Zmluvnej strane s uvedením novej emailovej
adresy, a to s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia alebo neskoršieho dňa uvedeného v oznámení.

6.10 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Odmenu bezhotovostným prevodom na bankový účet
Poskytovateľa a to na základe faktúry Poskytovateľa.
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6.11 Za deň zaplatenia sa povazuje deň pripísania príslušnej sumy v prospech bankového účtu
Poskytovateľa alebo deň započítania vzájomných pohľadávok Zmluvných strán.

6.12 Pre prípad omeškania Objednávateľa s úhradou Odmeny alebo jej časti má Poskytovateľ právo
účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

7. DOBA TRVANIA ZMLUVY

7.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a to od 1.4.2022.

7.2 Táto Zmluva zaniká:

a) písomnou dohodou Zmluvných strán o ukončení tejto Zmluvy ku dňu uvedenému v takejto
dohode,

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany doručenej druhej Zmluvnej strane, a to
aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane,

c) odstúpením ktorejkoľvek zo Zmluvných strán v prípade, že druhá Zmluvná strana podstatne
poruší túto Zmluvu.

7.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia zo strany
Poskytovateľa, za ktoré sa na účely tejto Zmluvy považuje:

a) Poskytovateľ neposkytuje Službu za Odmenu podľa Cenníka,
b) opakované omeškanie Poskytovateľa s poskytovaním Služby,
c) opakované nevyriešenie reklamácie na vadné poskytovanie Služby v lehote podľa bodu 8.5

tejto Zmluvy.

7.4 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia zo strany
Objednávateľa, za ktoré sa na účely tejto Zmluvy považuje:

a) oneskorená úhrada faktúry alebo jej časti o viac ako 10 kalendárnych dní po dni jej splatnosti.

7.5 Účinky odstúpenia nastávajú okamihom márneho uplynutia lehoty 15 pracovných dní odo dňa
doručenia písomného upozornenia o odstúpení na nápravuporušenia povinnosti porušujúcej Zmluvnej
strany uvedeného odstupujúcou Zmluvnou stranou v písomnom upozornení o odstúpení doručenom
porušujúcej Zmluvnej strane.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, REKLAMÁCIA VÁD SLUŽBY

8.1 Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za riadne (v zodpovedajúcej kvalite. a bez vád) a včasné
vykonanie Služby počas celej doby platnosti tejto Zmluvy.

8.2 Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za zavinenú stratu, zničenie, poškodenie alebo zámenubielizne. ·

8.3 Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za preukázanú škodu na bielizni prevzatej od
Objednávateľa, ktorá vznikla v súvislosti s poskytovaním Služby (strata, zničenie, poškodenie,
zámena bielizne), ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.4 Vady týkajúce sa kvalityprania si Objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení takejto vady na základe
reklamácie. Reklamáciu Služby oznámi Objednávateľ bezodkladne po zistení vady Služby
Poskytovateľovi alebo ním poverenej osobe, a to telefonicky, emailom na emailovú adresu
Poskytovateľa uvedenú v bode 2.3 písm. a) alebo na dodacom reklamačnom protokole. Zrejmé vady
Služby je Objednávateľ povinný reklamovať pri prevzatí bielizne, čo je povinný uviesť v dodacom
reklamačnom protokole. Oznámenie o reklamácii musí obsahovať názov položky, označenie a
špecifikáciu vady, číslo dodacieho protokolu, resp. iné určenie času dodania.

8.5 Množstvo odovzdanej vypranej bielizneje kontrolované Objednávateľom podľa dodacích protokolov.
V prípade, že skutočný počet bielizne odovzdanej Poskytovateľom sa nezhoduje s množstvom
uvedeným v dodacom protokole, Objednávateľje povinný bez zbytočného odkladu na túto skutočnosť
upozorniť Poskytovateľa. Vady v odovzdanom množstve vypranej bielizne je Objednávateľ povinný
si uplatniť pri prevzatí vypranej bielizne.
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8.6 Poskytovateľ je povinný reklamáciu bezodkladne riešiť, a to posúdením či ide o oprávnenú alebo
neoprávnenú reklamáciu. V prípade oprávnenej reklamácie je povinný ju vybaviť do 1 O pracovných
dní od jej prijatia.

8.7 Poskytovateľ nezodpovedá za nevhodnosť materiálu prevzatého od Objednávateľa na poskytnutie
Služby, ak nebolo možné túto nevhodnosť zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti zo strany
Poskytovateľa.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Platnosť a účinnosť

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňomjej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Zmluvaje uzatvorená
v súlade s § Sa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

9.2 Oznámenia

9.2.1 Ak je v tejto Zmluve stanovený osobitný spôsob komunikácie vo vzťahu k určitej záležitosti, tento
spôsob komunikácie je pre Zmluvné strany záväzný bez ohľadu na tento článok. Všetky ostatné
oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia, ktoré sa vyžadujú alebo sú v tejto Zmluve
inak predpokladané, musia byt' v písomnej forme, v slovenskomjazyku, a budú sa doručovať jedným
alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov, pričom sa budú považovať za riadne doručené, ak:

a) budú doručované osobne, pri prijatí alebo odmietnutí prevzatia;
b) budú zasielané elektronickou poštou (e-mailom), v momente, kedy systém elektronickej pošty

odosielateľa alebo príjemcu pošle na e-mailovú adresu odosielateľa potvrdenie o doručení
elektronickej pošty do systému elektronickej pošty príjemcu;

c) budú doručované kuriérskou službou alebo poštou ako doporučená zásielka, a to prevzatím,
odmietnutím prevzatia alebo dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, a to aj vtedy,
ak sa Zmluvná strana, ktorej mala byt' písomnosť doručená o tom nedozvie.

9.2.2 Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia budú adresované na príslušné adresy
Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo na také iné adresy alebo telefónne čísla, ktoré
si Zmluvné strany navzájom oznámili v zmysle ostatných ustanovení tejto Zmluvy.

9.3 Vyššia moc

Zmluvné strany nezodpovedajú za úplné alebo čiastočné nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto
Zmluvy, ak takéto neplnenie nastalo v dôsledku vyššej moci, a to najmä okolnosťami ako požiar,
povodeň, zemetrasenie, vojenské akcie, útoky ako aj štátne alebo vládne nariadenia alebo rozhodnutia
priamo vplývajúce na plnenie tejto Zmluvy, a to za predpokladu, že tieto okolnosti majú priamy vplyv
na plnenie tejto Zmluvy a boli mimo kontroly strán a nemohli byť predvídané ani nebolo možné
vyhnúť sa im. Zmluvná strana, ktorá nie je schopná splniť záväzky vzhľadom na spomínané okolnosti,
bude o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu bezodkladne po začiatku pôsobenia takýchto
okolností.

9.4 Započítanie a postúpenie

9.4.1 Zmluvné strany nie sú oprávnené jednostranne započítať svoju pohľadávku voči druhej Zmluvnej
strane a ani takúto svoju pohľadávku postúpiť akejkoľvek tretej osobe alebo k nej zriadiť akékoľvek
vecné právo tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

9.5 Úplná dohoda

Zmluvné podmienky uvedené v tejto Zmluve, vrátane jej príloh, predstavujú úplnú dohodu medzi
Zmluvnými stranami a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody a dohovory, či už ústne alebo
písomné, medzi Zmluvnými stranami súvisiace s predmetom tejto Zmluvy. ----~
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9.6 Dodatky

Zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozu Zmluvné strany vykonať len v písomnej forme,
očíslovanými dodatkami, odsúhlasenými a podpísanými oboma Zmluvnými stranami.

9.7 Oddeliteľnosť

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, vykladá tak, aby bolo platné a vymáhateľné
podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa
platnýchprávnychpredpisov neplatné alebo nevymáhateľné, nedotkne sa to ostatných ustanovení tejto
Zmluvy, ktoré budú i naďalej v plnom rozsahu platné a vymáhateľné. V prípade takejto neplatnosti
alebo nevymáhateľnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na úpravách, vo
forme dodatku k tejto Zmluve, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy, a ktoré si
vyžaduje takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť.

9.8 Rozhodné právo

Vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnýmivšeobecne záväznýmipredpismi
Slovenskej republiky.

9.9 Spory

Všetky spory, ktoré vyplynú z tejto Zmluvy, alebo ktoré s ňou budú súvisieť, budú riešené
predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade, ak nedôjde k dohode Zmluvných strán bude spor
predložený na rozhodnutie príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky.

9.10 Rovnopisy

Táto Zmluva sa vyhotovuje v slovenskomjazyku v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom
každá Zmluvná strana dostane jeden rovnopis tejto Zmluvy.

9.11 Zmluvná voľnosť

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto Zmluvu uzatvárajú
slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú zrozumiteľné a určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, s obsahom tejto Zmluvy sa dôkladne oboznámili, porozumeli mu v plnom
rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ju podpisujú.

V Spišskej Novej Vsi dňa 9o.. '?:>. Zoz.'l. V /J /íľE. dňa 3o. 3- äJLl.. 
]--·-=~-L--1._ _ Práčovne a čistia e. s.r.o. Nitra

Tomáš.Í.Hamraček
konateľ

g. Jaroslav flazlinger
keonateľ

JUDr. Mare
konateľ

Príloha č. 1 - Cenník

Kód výkonu Popis platenej služby Cena bez DPH v DPH v EUR Konečná
EUR cena v EUR

Pranie bielizne 0,80 EUR/1 kg 0,16 0,96/1 kg
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