
Zmluva o dielo č. 32/2013 
    uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
    v znení neskorších predpisov 
 
 

I.  ZMLUVNÉ STRANY 
 
 
1. Objednávateľ:  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 
    Ipeľská 1 

040 11  Košice     
    Zastúpený: MUDr. Jana Kollárová 

regionálny hygienik-zastupujúci 
    IČO: 606 723 
    IČ DPH: 2020928052 
    Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

č. ú.7000134588/8180 
Kontakt: 055/7860101 

     
 
2. Zhotoviteľ:   ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. 
    Michalovská 2 
    040 11  Košice 
    Kontakt: 055/789 52 36 
    Zastúpený: Ing. Oto Lengyel, konateľ,  

     MVDr. Miroslav Martinček, konateľ 
IČO: 36 588 148 

   IČ DPH: SK 2021927743 
                                    Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. 

č. ú.: 2620064928/1100 
   zapísaný v obchodnom registri Okresného  súdu Košice I.    
                                   v oddiel.  Sro, vložka č. 16003/V 

II.  PREDMET PLNENIA  ZMLUVY 
 

Predmetom zmluvy je kompletné zabezpečenie prania, žehlenia a chemického čistenia  
 bielizne, vrátane dovozu čistého a odvozu špinavej bielizne podľa požiadaviek objednávateľa. 

 
 

 
III. ČAS PLNENIA ZMLUVY  

 
 
Zmluva sa uzatvára na obdobie od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 na dobu určitú na služby uvedené 
v predmete zmluvy. 



 
 

IV.  CENA ZA SLUŽBY 
 

Cena je vypracovaná v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č.87/96 Z. 
z. dohodou. Zahŕňa kompletnú službu pranie, žehlenie, chemické čistenie bielizne. 
 

  cena bez DPH cena s DPH 20 % 
Názov bielizne v € v € 

pracovný pláš ť 0,75 0,90 
pracovná blúza 0,75 0,90 
pracovné nohavice 0,75 0,90 
koše ľa 0.65 0,78 
tri čko 0,40 0,48 
uterák oby čajný 0,40 0,48 
uterák frote 0,65 0,78 
utierka 0.40 0,48 
prešívaný kabát 0,90 1,08 
prešívané nohavice 0,90 1,08 

obrus do 1 m² 0,55 0,66 

obrus do 2m² 0,60 0,72 

obrus do 3m² 0,65 0,78 
obrus nad 3m² 0,65 0,78 
záclona  1 m² a viac 0,90 1,08 
   
   
   

Chemické čistenie cena bez DPH cena s DPH 20% 
  v € v € 
Monterková súprava 3,0 3,6 
Nohavice pracovné 1,5 1,8 
Blúza pracovná 1,5 1,8 
Koše ľa pracovná 0,8 0,9 
Prešívaný kabát 3,0 3,6 

Prešívané nohavice 3,0 3,6 
Deka do 500 g 2,0 2,4 
Deka do 1000 g 3,0 3,6 
 

 
 
 
 Cenu je možné meniť len zmluvne dohodnutým spôsobom, premietnutým o maximálne 
preukázateľné zvýšené ekonomicky oprávnené náklady, po odsúhlasení obidvoma zmluvnými 
stranami. 



 V prípade, že v ponuke sa nenachádza názov materiálu na čistenie alebo pranie je možné sa 
osobne dohodnúť na cene. 
 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA 
 
 

Za poskytnuté služby bude zhotoviteľ vystavovať fakturáciu raz mesačne na základe vopred 
odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných služieb bez finančných preddavkov. 

Splatnosť faktúr je 21 dní od vystavenia účtovného dokladu. 
 
 
 

VI.  ODOSLANIE A PREVZATIE SLUŽBY 
 
 

Zhotoviteľ zabezpečí dovoz,  odvoz bielizne podľa dohodnutého harmonogramu, raz 
týždenne v utorok o 13.00 z RÚVZ, Ipeľská 1, Košice. 

 
 

Objednávateľ prostredníctvom svojho určeného  zamestnanca odovzdá špinavé  
a  preberie čistú bielizeň   fyzickým prepočítaním. Správnosť počtu  sa zaznamená písomne  
na predpísanom tlačive,  t. j. žiadanke určeným pracovníkom objednávateľa a zhotoviteľa. 
 

Objednávateľ zabezpečí označenie bielizne značkou po dohode so zhotoviteľom 
a dezinfekciu infekčnej bielizne 
 Objednávateľ zabezpečí balenie špinavej bielizne do vakov alebo balíkov, nepresahujúcich 
hmotnosť 15 kg. 
 
 
 
 
 Objednávateľ zabezpečí pred odovzdaním bielizne do práčovne jej triedenie podľa: 
- druhu, 
- rozsahu zašpinenia, 
- množstva. 
 

Zhotoviteľ zabezpečí spracovanie bielizne podľa dohodnutého osobitného harmonogramu 
a spracovanú bielizeň pred expedovaním rozdelí podľa druhu a množstva. 

 
 
 
 
 
 

VII.  ZÁRUKY 
 
 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že nedôjde k zámene  bielizne. 
 
Zhotoviteľ zabezpečí pranie, žehlenie, čistenie, dovoz na hygienickej úrovni. 



 
Zhotoviteľ zodpovedá za dohodnuté plnenie harmonogramu. 
 
V prípade reklamácie zo strany objednávateľa z dôvodu nekvalitne opranej bielizne poverení 
zamestnanci spíšu reklamačný list a odovzdajú bielizeň na opätovné pranie. Za reklamovanú 
bielizeň objednávateľ neplatí. 
Zhotoviteľ v prípade rozšírenia predmetu zmluvy zabezpečí poskytnutie služby pre väčšie množstvá. 
 

VIII.  OMEŠKANIE 
 
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry za vykonané služby, môže 
Zhotoviteľ účtovať úrok  z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
 

IX.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 
Odstúpenie objednávateľa od zmluvy: 
1. Odstúpenie od zmluvy (§ 346 a 350 Obchodného zákonníka) musí byť oznámené 

písomne. 
 

2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva, alebo 
Obchodný zákonník (§344 OZ). 
 

3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ak: 
- bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, 
- bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné, alebo vyrovnávacie konanie, 
- bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, 
- zhotoviteľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať je v likvidácii, 
- pri opakovanom oneskorenom plnení dohodnutých lehôt na pranie bielizne,      

spôsobených hrubým zavinením zhotoviteľa, 
- pri opakovaných dodávkach nekvalitne vypranej  bielizne a ani v dôsledku uplatnených 

reklamácií nedôjde k náprave. 
 

4. Odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje doporučeným listom. 
 
 

 
X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží  jeden rovnopis. 

 
Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou – dodatkom 
so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

 
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších platných právnych predpisov. 
 
Zmluva nadobúda platnosť  podpisom obidvoch zmluvných strán. 



Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 
 

Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že ich vôľa prejavená v tejto zmluve je slobodná, 
vážna a bez omylu. 
 
V Košiciach,   
 
 
 
Objednávateľ       Zhotoviteľ 
 
 
 
 
 
 


