
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 
IČO: 
IČ DPH: 

Zmluva o poskytovaní služieb 
uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka 

uzatvorená medzi 

Materská škola 

Budovateľská 2205/12, 069 O 1 Snina 
Anna Lovičová 
VÚB, a.s. 
SK74 0200 0000 0018 9775 0459 
37873661 
2021640324 

( ďalej len „poskytovateľ služieb") 

a 

Názov: 
Sídlo: 
Konateľ spoločnosti: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Mestský podnik Snina, s. r. o., registrovaný sociálny podnik 
Strojárska 2060/95, 069 O 1 Snina 
JUDr. Ján Pčola 
52532810 
2121058874 
SK2121058874 

(ďalej len „objednávate!"') 

čl. I. 
Všeobecné ustanovenia 

l.Táto zmluva sa uzatvára za účelom poskytovania služieb - pranie a žehlenie bielizne
v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

čl. II. 
Predmet zmluvy 

! .Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb žehlenia, mangľovania a prania bielizne
a ostatných interiérových textílií.

čl. III. 
Termín dodania 

! .Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby objednávateľovi podľa potrieb objednávateľa.
2.Poskytovateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie služieb v tom prípade, ak objednávateľ
mešká s platbou za poskytovanú službu.

čl. IV. 
Doba platnosti zmluvy 

! .Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to s účinnosťou odo dňa jej podpisu zmluvnými
stranami.
2.Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
-písomnou dohodou zmluvných strán, v ktorej bude určený konkrétny termín skončenia
platnosti tejto zmluvy,



-písomnou výpoveďou, a to bez udania dôvodov, uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná
lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nesledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strany,
-jednostranným písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán v prípade, ak druhá
zmluvná strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť.

čl. v.

Cena a platobné podmienky 
l .Cena za objednané služby bude stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle platného
cenníka poskytovateľa služieb podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Ceny sa môžu meniť po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, len písomným dodatkom.
2. Poskytovateľ služby je povinný vystaviť faktúru so všetkými náležitosťami najneskôr do 5
dní od poskytnutia služieb. Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu jej vystavenia. Faktúra sa
považuje za splatenú dňom pripísania na účet poskytovateľa služieb vedeného vo VÚB,
č.účtu: SK74 0200 0000 0018 9775 0459.
3.Ak objednávateľ faktúru riadne a včas neuhradí, poskytovateľ služieb je oprávnený uplatniť
si úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.

čl. Vl. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
1.Poskytovateľ služby sa zaväzuje:
a)poskytnúť objednávateľovi relevantné informácie o službách a aktuálnych cenách, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy,
b )poskytnúť služby v deklarovanom rozsahu, čase a kvalite podľa platných noriem
a štandardov služieb.

2.Objednávateľ sa zaväzuje:
a)po obdržaní daňového dokladu (faktúry) zaplatiť peňažný záväzok poskytovateľovi služby
v stanovenej lehote splatnosti,
b )upozorniť na špeciálne požiadavky ohľadom poskytovaných služieb,
c)poskytnúť súčinnosť pri odovzdávaní alebo preberaní služieb.

čl. VII. 
Porušenie platobných podmienok a zmluvná pokuta 

! .Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s úhradou peňažného záväzku si
poskytovateľ služby môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý
deň omeškania.
2.Zmluvné strany sa zaväzujú ku korektnej spolupráci, informovaní sa navzájom
a nepoškodení dobrého mena.

čl. VIII. 
Zodpovednosť za škodu 

1. V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu, je zmluvná strana povinná nahradiť
škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
2.Poskytovateľ služieb zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením,
poškodením alebo zničením predmetov vykonávaných služieb ak príde k ich znehodnoteniu
výlučne neodbornou manipuláciou alebo zanedbaním odbornej starostlivosti.



čl. IX. 
Záverečné ustanovenia 

1.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

Každý rovnopis má platnosť originálu. Zmluva bola spísaná v slovenskom jazyku, spravuje sa
ustanoveniami Obchodného zákonníka a slovenských právnych predpisov, bez použitia

kolíznych noriem.
2.Akékoľvek zmeny alebo iné dojednania mimo všeobecných zmluvných podmienok musia
mať písomnú formu a musia byť písomne odsúhlasené oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, jasne
a zrozumiteľne bez akýchkoľvek jednostranných výhod a svojim podpisom potvrdzujú
platnosť zmluvy.

V Snine dňa 13.08.2021 

podpis objednávateľa 

V Snine dňa 13.08.2021 

1 

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

podpis poskytovateľa služieb 


