
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PRANIA PRÁDLA 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Zmluva“) 

medzi týmito zmluvnými stranami   
 

Poskytovateľ: Ing. Anna Biliňská 
Sídlo: Čapajevova 168/16, 040 11 Košice-Západ 
                                       Štatút chránenej dielne od 2.6.2014  
IČO: 36 997 706 
DIČ: 1023892958 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 
IBAN:  SK 11 0200 0000 0033 
Registrácia: živnostenský register č. 802-3979 vedený Obvodný úradom Košice , 

odbor živnostenského podnikania 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 

a 
 
Objednávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 
Sídlo:  Ipeľská 1, 040 11 Košice 
Konajúci:  MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik-zastupujúci 
IČO: 00 606 723 

DIČ:                        2020928052 
IČ DPH: SK 2020928052 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK6481800000007000134588  
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX      
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Nyulásziová, 055/7860126, 0904848542 

 (ďalej len „Objednávateľ“)   
I. Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve bude 
zabezpečovať pre potreby Objednávateľa pranie prádla. 

2. Poskytovateľ bude vykonávať predmet zmluvy vo vlastnej práčovni nachádzajúcej sa 
v jeho sídle, t.j. Čapajevova 16, 040 11 Košice. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za vykonávanie predmetu zmluvy 
dohodnutú  cenu v dohodnutom termíne. 

 
II. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetok dovoz a odvoz prádla zabezpečí Dodávateľ 1 x 
týždenne, a to spravidla vždy v stredu. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dodať prádlo v nepoškodenom stave. 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zabezpečí pranie prádla do 7 

kalendárnych dní odo dňa prevzatia prádla. 
4. Objednávateľ je povinný aspoň 2 pracovné dni vopred nahlásiť Poskytovateľovi záujem 

o pranie prádla na základe tejto Zmluvy, a to , telefonicky a emailom.    
                       

III. Cena a platobné podmienky 
1. Cena za pranie prádla je uvedená v Prílohe č.1 – Cenník prania prádla tejto Zmluvy s 

DPH.  



2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za vykonanie predmetu zmluvy mesačne pozadu 
na základe Poskytovateľom vystavenej  faktúry.  

3. Poskytovateľ vystaví faktúru za príslušný kalendárny mesiac do 10 dní nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca. 

4. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 
5. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry vzniká Poskytovateľovi  

právo uplatniť si voči Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy 
za každý začatý deň omeškania. 

 
IV. Záručná doba a zodpovednosť za vady 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pranie prádla v súlade s platnými odbornými a 
hygienickými normami. 

2. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vykonaný podľa podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve, v zmysle platných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu 
tejto Zmluvy. 

3. Objednávateľ je povinný pri preberaní vypratého prádla skontrolovať, či nedošlo k jeho 
poškodeniu, skontrolovať kvalitu prania a prekontrolovať počet kusov prádla. V prípade 
zistenia nedostatkov je Objednávateľ povinný ihneď pri preberaní prádla tieto 
nedostatky reklamovať u Poskytovateľa. 

4. Poskytovateľ je povinný oprávnenú reklamáciu vybaviť do 2 pracovných dní od podania 
písomnej reklamácie. 

 
V. Platnosť zmluvy 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015. 
 

VI. Záverečné ustanovenia 
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia v CRZ. 
2. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy možno vykonať len  písomnou formou po vzájomnej 

dohode  zmluvných strán, a to formou očíslovaných dodatkov. 
3. Táto Zmluva môže byť zrušená písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou 

výpoveďou. Ktorákoľvek zmluvná strana má právo písomne vypovedať túto Zmluvu aj 
bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1mesiac a začína plynúť od prvého 
kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
druhej zmluvnej strane. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č.1 – Cenník prania prádla. 
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po jednom (1) rovnopise. 
6. Zmluvné strany si Zmluvu o zabezpečení prania prádla prečítali, jej obsahu porozumeli a 

na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 
 
V Košiciach 23.12.2014 
Poskytovateľ: 
 
 

 
__________________________ 

Ing. Anna Biliňská 
majiteľka 

 
 

 Objednávateľ: 
 

 
 

_______________________________________ 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Košiciach 
MUDr. Margita Kaplanová 

regionálny hygienik-zastupujúci 



  

PRÍLOHA Č.1 
CENNÍK  ZA  PRANIE PRÁDLA 

 
 
NÁZOV                 
 
Plášť lekársky                                                0,74 
 
Košeľa                                                            0,64 
 
Nohavice                                                         0,74 
 
Uterák                                                             0,35 
 
Uterák froté                                                    0,45 
 
Utierka                                                           0,35 
 
Obrus                                                              0,58 
 
Tričko                                                             0,35 
 
Vetrovka                                                         0,88  
 
Záclona                                                           0,88 
 
Plachta                                                            0,58 
 
 
Ceny sú uvedené v € s DPH  za  1 ks. 
V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Cena rovnako tiež zahŕňa 
aj náklady spojené s naložením, vyložením, ako aj odvoz špinavej bielizne a dovoz čistej 
bielizne do sídla obstarávateľa zákazky  - Ipeľská č.1, Košice. 
 
V Košiciach dňa :  
 
 
Poskytovateľ: 
 
 
 

 
__________________________ 
          Ing. Anna Biliňská 
                 majiteľka 

 
 

 Objednávateľ: 
 

 
 
 

_______________________________________ 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Košiciach 
MUDr. Margita Kaplanová 

regionálny hygienik-zastupujúci 

 


