
ZMLUVA
o spo lupráci č. 1/2012 

(ďalej len „zm/i/va“)

uzatvorená v zm ysle ust. § 269 ods. 2. O bchodného zákonníka medzi

O bjednávateľ:___________ Environm entálny fond
sídlo: 
IČO: 
konajúci: 
č. účtu:

Dodávateľ:

Bukureštská 4. 813 26 Bratislava 
30796491
PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ 
7000198071/8180, vedený v Štátnej pokladnici

(d’alej len ,,objednávateľĹ)

a

SBS VO N EM  G roup, s.r.o.
sídlo: Jasovská 21, 851 07 Bratislava
IČO: 35 825 090
konajúci: Pavel Pinter, konateľ
zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 25403/B
DIČ/IČ DPH: SK2020286004
č. účtu: 175504163/0900. vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s.

(ďalej len „dodáva teľ\ 
spolu s objednávateľom ďalej aj zm lu v n é  sírany“)

Článok I 
Predmet zmluvy

1.1. Objednávateľ je nájomcom kancelárskych priestorov na 1. a 2. nadzemnom podlaží 
administratívnej budovy nachádzajúcej sa na Bukureštskej 4, 813 26 Bratislava, súpisné 
číslo 2980, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1406. vedenom Správou katastra pre hlavné 
mesto Slovenskej republiky Bratislavu, okres: Bratislava I. obec: Bratislava -  m. č. Staré 
Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, postavenej na parcele číslo 7304/2, o výmere 607 
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (d'alej len ..priestory“). Celková výmera 
podlahovej plochy priestorov, ktoré sú predmetom služieb podľa zmluvy je 990,02 
m2.

1.2. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa vykonávať pre objednávateľa upratovacie 
služby bližšie špecifikované v Článku II zmluvy (ďalej len ,,služby“) v priestoroch podľa 
Článku I bodu 1.1. zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi za riadne 
vykonané služby odmenu podľa Článku IV zmluvy.

1.3. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si poskytnúť súčinnosť, ktorá bude nevyhnutne 
potrebná na splnenie povinnosti vyplývajúcim im zo zmluvy a platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky.

1.4. Dodávateľ vyhlasuje, že je  oprávnený a odborne spôsobilý poskytovať služby podľa 
zmluvy.

1.5. Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán predloží návrh dodatku k zmluve, druhá zmluvná 
strana sa zaväzuje vyjadriť písomne k tomuto návrhu v lehote sedem pracovných dní od 
jeho riadneho doručenia.



Článok II 
Práva a povinnosti dodávateľa

2.1. Dodávateľ je povinný služby vykonávať na dennej (Článok II, bod 2.2. zmluvy), 
týždennej (Článok II, bod 2.3. zmluvy) a mesačnej (Článok II, bod 2.4. zmluvy) báze. 
Služby je dodávateľ povinný a oprávnený vykonávať len počas pracovných dní a len 
v nasledujúcich časoch:
a.) v pondelok od 16.00 hod. do 20.00 hod.,
b.) v utorok od 16.00 hod. do 20.00 hod.,
c.) v stredu od 17.00 hod. do 21.00 hod.,
d.) vo štvrtok od 16.00 hod. do 20.00 hod. a
e.) v piatok od 15.00 hod. do 19.00 hod.

2.2. Denné služby vykonáva dodávateľ každý pracovný deň. Medzi denné služby patrí:
a.) vyprázdňovanie odpadkových košov a transport obsahu z košov do určených 

zberných nádob mimo priestorov objednávateľa,
b.) výmena vreciek v odpadkových košoch,
c.) utieranie prachu (na nábytku, telefónnych prístrojoch, počítačoch, klávesniciach, 

monitoroch, tlačiarňach),
d.) zametanie podláh zmetákom viažucim prach,
e.) utieranie podláh na mokro, umývanie schodov,
f.) čistenie dverí okolo kľučiek (podľa potreby v miestach častého dotyku),
g.) preleštenie zrkadiel v sociálnych zariadeniach,
h.) čistenie skiel na nábytku (podľa potreby),
i.) odstraňovanie pavučín (podľa potreby),
j.) vetranie miestností a kontrola zatvorenia okien,
k.) upratovanie odpadkov (rôzne smeti, papieriky, opadané listy z rastlín a pod.) zo 

zeme,
1.) čistenie a dezinfekcia sociálnych zariadení (WC, pisoáre, umývadlá), 
m.) čistenie keramických obkladov, podláh a dverí sociálnych zariadení.

2.3. Týždenné služby vykonáva dodávateľ najmenej lx týždenne nad rámec denných služieb. 
Medzi týždenné služby patrí:
a.) utieranie parapetných okenných dosiek,
b.) umývanie presklených dverí,
c.) vysávanie kobercov,
d.) dôkladné umytie všetkých podláh a schodov,
e.) čistenie vypínačov zásuviek a svietidiel,
f.) utieranie prachu z vrchu na skriniach,
g.) čistenie a oprášenie ďalších predmetov v priestoroch (najmä hasiace prístroje, 

stojany, nástenky, svietidlá, varné kanvice a pod.),
h.) vysypanie popolníkov na balkónoch, pozametanie a vyčistenie priestoru na 

balkónoch.
2.4. Mesačné služby vykonáva dodávateľ najmenej lx mesačne nad rámec denných a 

týždenných služieb. Medzi mesačné služby patrí:
a.) napúšťanie a leštenie nábytku,
b.) umývanie a preleštenie plných dverí,
c.) umývanie svietidiel v sociálnych zariadeniach.

2.5. Ďalšie prípadné práce nad rozsah uvedený v predchádzajúcich bodoch tohto článku 
zmluvy (napr. upratovanie po maľovaní, stavebných úpravách, umývanie okien, tepovanie 
a pod.) budú riešené samostatnou objednávkou.

2.6. Dodávateľ je  povinný služby pre objednávateľa zabezpečovať riadne a s odbornou 
starostlivosťou. Akékoľvek konkrétne požiadavky objednávateľa na vykonanie služieb, 
najmä čo sa týka obsahu, rozsahu a kvality sú pre dodávateľa záväzné.
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2.7. Za vec prevzatú od objednávateľa za účelom vykonania služieb zodpovedá dodávateľ ako 
skladovateľ. Dodávateľ nie je oprávnený užívať takúto vec inak ako na vykonanie služieb.

2.8. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby akákoľvek ním vykonaná služba nebola spôsobilá 
negatívne ovplyvniť výkon činnosti objednávateľa a priamo ani nepriamo nezapríčinila 
vznik škôd. Za tieto škody ako aj za škody, ktoré z dôvodu vyššie uvedeného môže 
dodávateľ spôsobiť objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá v plnej miere 
dodávateľ.

2 .9 . Dodávateľ je  povinný vykonávať služby podľa zmluvy výhradne prostredníctvom svojich 
zamestnancov (títo nesmú mať záznam v registri trestov Slovenskej republiky), plniť 
pokyny objednávateľa vydané v súlade s právnymi predpismi, dodržiavať zásady 
spolupráce so zamestnancami objednávateľa a tretími osobami nachádzajúcimi sa v 
priestoroch, dodržiavať všetky právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na 
činnosti ním vykonávané, a to vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a predpisov o požiarnej ochrane.

Článok III 
Práva a povinnosti objednávateľa

3.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť dodávateľovi pri vykonávaní služieb potrebnú 
súčinnosť.

3.2. Objednávateľ sa na požiadanie dodávateľa zúčastní prerokovania mimoriadnych 
skutočností, ktoré nastanú pri realizácii služieb.

3.3. Objednávateľ po podpise zmluvy odovzdá dodávateľovi bezplatne uzamykateľnú 
miestnosť, ktorú môžu dodávateľovi zamestnanci využívať výhradne za účelom 
prezliekania sa. uloženia osobných vecí. hygienických potrieb, materiálu, strojov 
a nástrojov potrebných na vykonanie služieb.

3.4. Objednávateľ sa d'alej zaväzuje:
a.) na vlastné náklady zabezpečiť dodávateľovi dodávku teplej a studenej vody, 

elektrickej energie a osvetlenia v čase vykonávania služieb.
b.) za podmienok podľa zmluvy zaplatiť dodávateľovi odmenu podľa Článku IV 

zmluvy.

Článok IV 
Odmena

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dodávateľovi odmenu za riadne 
vykonanie služieb podľa zmluvy vo výške 410,- eur za mesiac (slovom: štyristodesať eur) 
(d'alej len „odmena'') bez DPH. Cena čistiacich potrieb, materiálu, strojov a nástrojov 
potrebných na riadne poskytovanie služieb je  zahrnutá v odmene. Odmena je  dohodnutá 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

4.2. Dodávateľ bude objednávateľovi vykonané služby fakturovať raz mesačne, a to k 5. dňu 
nasledujúceho mesiaca.

4.3. Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia riadne vyhotovenej faktúry. V prípade 
predloženia nesprávnej alebo neúplnej faktúry je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru na 
prepracovanie dodávateľovi, pričom doba splatnosti začína plynúť až odo dňa doručenia 
správne vystavenej faktúry.

4.4. Za deň splnenia peňažného záväzku objednávateľa podľa zmluvy sa považuje deň 
odpísania celej sumy vo výške odmeny z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.

4.5. Daň z pridanej hodnoty sa určí ku každej platbe v zmysle príslušných právnych predpisov 
účinných v čase dátumu dodania služieb.



Článok V
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy

5.1. Platnosť nadobúda zmluva podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda 
zmluva dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

5.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na jeden kalendárny rok odo dňa jej účinnosti.
5.3. Zmluvný vzťah založený zmluvou zaniká:

a.) písomnou dohodou zmluvných strán,
b.) okamžitým písomným odstúpením od zmluvy v prípade, že druhá zmluvná strana 

podstatným spôsobom porušuje ustanovenia zmluvy,
c.) výpoveďou, s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého 

dňa mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane.
5.4. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:

a.) dodávateľ aj napriek opakovanému (najmenej 2x) písomnému upozorneniu 
objednávateľa pokračuje vo vadnom a nekvalitnom poskytovaní služieb,

b.) ak voči dodávateľovi bolo začaté konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného 
konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, bolo začaté reštrukturalizačné 
konanie, alebo ako dodávateľ vstúpil do likvidácie,

c.) dodávateľ vykonáva služby prostredníctvom osôb so záznamom v trestnom registri 
Slovenskej republiky.

d.) dodávateľ stratil oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorej obsahom je 
poskytovanie služieb (upratovacie práce) podľa zmluvy.

5.5. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej zmluvnej strany na náhradu 
škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti na ktorú je povinná v zmysle zmluvy.

5.6. V prípade ukončenia zmluvy je  každá zo zmluvných strán povinná okamžite, najneskôr do 
48 hod. vrátiť druhej zmluvnej strane všetky veci a plnenia prevzaté od druhej zmluvnej 
strany na účely plnenia zmluvy.

Článok VI 
Zodpovednosť a sankcie

6.1. Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi neplnením si povinností 
podľa zmluvy, požiadaviek objednávateľa a všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.2. Za každé jednotlivé porušenie bodov 2.2., 2.3. alebo 2.4. zmluvy má objednávateľ nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 50,- eur (slovom: päťdesiat eur). Zmluvnou pokutou nie je 
dotknutý nárok na náhradu škody.

6.3. Za každé porušenie bodov 2.7. alebo 2.9. zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 100.- eur (slovom: sto eur). Zmluvnou pokutou nie je  dotknutý nárok na 
náhradu škody.

6.4. Zmluvná pokuta je  splatná do piatich dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej 
pokuty. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje dodávateľa povinnosti vykonať služby 
(činnosti), za porušenie ktorých bola uložená.

6.5. Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 364 Obchodného zákonníka dohodli, že objednávateľ 
je  oprávnený započítať si pohľadávku z titulu zmluvnej pokuty voči pohľadávke 
dodávateľa na odmenu.

6.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má dodávateľ nárok na úrok 
z omeškania vo výške 0,05% denne z neuhradenej sumy faktúry.

Článok VII 
Dôverné informácie, povinnosť mlčanlivosti

7.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že o všetkých informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvie 
v priebehu vzájomnej spolupráce bude zachovávať mlčanlivosť, s výnimkou informácií,
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ktoré je potrebné poskytnúť tretej osobe z dôvodu plnenia zmluvy. Dodávateľ zaviaže 
mlčanlivosťou všetkých svojich zamestnancov, zástupcov a iné osoby, ktoré s príslušnými 
informáciami prídu do styku.

7.2. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku má objednávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie 
povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná do siedmych dní odo dňa doručenia výzvy na 
zaplatenie zmluvnej pokuty. Nárok na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu týmto 
nie je  dotknutý.

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia

8.1. Meniť a dopĺňať zmluvu je  možné len písomnou formou, pričom zmeny budú podpísané 
oboma zmluvnými stranami na jednej listine, inak sú neplatné.

8.2. Písomnosť zasielaná druhej zmluvnej strane sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia, 
dňom jej vrátenia späť odosielateľovi, alebo dňom jej odmietnutia prevzatia, podľa toho 
čo nastane skôr.

8.3. Účastníci sa dohodli, že zmluva ako aj vzťahy zmluvou výslovne neupravené súvisiace 
s jej plnením sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.4. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo 
neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je  tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť 
ostatných ustanovení. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie 
medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje 
zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do 
úvahy.

8.5. Zmluva je  záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
8.6. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, pričom po jej podpise dostanú zmluvné 

strany zhodne po dvoch exemplároch.

ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

Bratislava, dňa g  g  y  2012 Bratislava, dňa 1 6. NOV. 2012

Objednávateľ: Dodávateľ:

SB
Ph

C o-ijl u /  d i d l l M ä V ä  
IČO: 35 825 090


