
           Zmluva o poskytovaní služieb 
 

uzavretá medzi 
 
 

Predávajúci:  Ing. Katarína Milkovičová - KAMEA 

 Riadok 44 
 03401 Ružomberok 
 IČO : 33018031 
Bankové spojenie: Volksbank Slovensko,a.s. Číslo účtu:  

 

Kupujúci: Katolícka univerzita v Ružomberku 

Námestie A. Hlinku 60 034 01 
Ružomberok 
v zastúpení: prof. Tadeusz Zasepa, PhD., rektor KU 

osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Danka Žakarovská - rektorát KU             
vo veciach prevádzkového zabezpečenia : Mgr. Renáta Šrámeková - Ubytovacie a  
stravovacie zariadenia KU  
Mária Debnárová - Filozofická fakulta KU  
Ing. Beáta Liebscherová - Pedagogická fakulta KU  

                                                           IČO: 37801279  
DIČ:  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu:  

I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb, a to prania  a žehlenia vybraného sortimentu textilných výrobkov 
podľa požiadaviek kupujúceho. 

II. 

Cena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za pranie a žehlenie vybraného sortimentu textilných výrobkov podľa 
predloženej cenovej ponuky zo dňa 22.12.2010. Cenník prania a žehlenia vybraných textilných výrobkov je 
prílohou tejto zmluvy. 
2. Kupujúci neposkytuje preddavok na predmet zmluvy. Celková cena za zrealizovanie predmetu zmluvy bude 
predávajúcemu poukázaná až po predložení faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia 
kupujúcemu. Faktúra bude platená výhradne prevodným príkazom. 

III. 

Miesto a čas plnenia. 

1. Predávajúci bude poskytovať služby kupujúcemu vo svojej prevádzkárni, nachádzajúcej sa na ul. 
Makovického 1902 v Ružomberku. 
2. Predávajúci bude poskytovať služby v súlade s technologickými postupmi, uvedenými pri jednotlivých 
vybraných textilných výrobkoch. 
3. Dodacia lehota na pranie textilných výrobkov je maximálne 7 pracovných dní odo dňa odovzdania výrobkov 
kupujúcim. 
 



IV. 

Zmluvné pokuty a náhrada škody. 

1. Ak predávajúci nedodrží štandardnú kvalitu pri poskytovaní služieb, je povinný na základe reklamačného 
nahlásenia, podľa vzájomnej dohody predmetnú službu znova zopakovať až do odstránenia nedostatkov alebo 
poskytnúť zľavu z pôvodne účtovanej ceny. 
2. Uplatnenie náhrady škody sa riadi ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
(Obchodný zákonník). 

V. 
Odstúpenie od zmluvy 

1. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci preukázateľne, závažným spôsobom porušuje 
podmienky dohodnuté v tejto zmluve a závady neodstráni do 10 dní po doručení písomného upozornenia zo 
strany kupujúceho, alebo ak nemôže predávajúci z akýchkoľvek dôvodov, pokračovať v plnení záväzkov, 
vyplývajúcich mu z tejto zmluvy a to počas doby dlhšej, ako jeden mesiac. V týchto prípadoch môže kupujúci 
písomne oznámiť predávajúcemu, že od zmluvy odstupuje. 
2. Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že kupujúci preukázateľne, závažným spôsobom porušuje 
podmienky dohodnuté v tejto zmluve a závady neodstráni do 10 dní po doručení písomného upozornenia zo 
strany predávajúceho. V tomto prípade môže predávajúci písomne oznámiť kupujúcemu, že od zmluvy 
odstupuje. 
3. V písomnom oznámení o odstúpení od zmluvy uvedie predávajúci aj kupujúci lehotu, ktorým dňom od 
zmluvy odstupuje, najmenej však jeden kalendárny mesiac. 
4. Túto zmluvu je možné ukončiť aj výpoveďou, v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka stým, že 
výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom 
bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, alebo vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že prípadné spory, eventuálne vzniknuté pri realizácii zmluvných záväzkov budú 
riešiť mimosúdnou cestou, v súlade s právnymi predpismi. V prípade nevyriešenia vzniknutých sporov 
mimosúdnou cestou, zmluvné strany umožnia rozhodnúť spor súdu. 
2. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné uzatvoriť len na základe vzájomnej dohody , formou 
číslovaného dodatku. 
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží každá zmluvná strana. 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j. od 7.1.2011 do 31.12.2011 s možnosťou jej ďalšieho 
predĺženia. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu a zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili 
bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve. 
 
 
 
 

V Ružomberku, dňa ...........................                                  V Ružomberku, dňa ........................... 

 

 

 
 
.........................................................                                  ................................................................  
Ing. Katarína Milkovičová - KAMEA                              prof. Tadeusz Zasępa, PhD.                                                                                   
           rektor Katolíckej univerzity 
                                                                                                   v  Ružomberku                                                      


