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OLÚP n.o. Predná Hora 

Z M L U V A 

o poskytovaní služby 

 

Odberateľ : KVETY TATRY – SLOVENSKO, s.r.o. 

 Námestie Sv. Egídia 3003/96, 058 01 Poprad 

V zastúpení:  Dušan Kantor, konateľ 

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko 

Číslo účtu: 4310141106/3100 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK24 3100 0000 0043 1014 1106 

IČO:  36488984 

IČ DPH:  SK2021763150 

Zápis v obch. registri  Okresného súdu Prešov vložka sro č. 14473/P 

 

ďalej len „odberateľ“ 

 

Dodávateľ :   Odborný liečebný ústav psychiatricky, n. o.  Predná Hora 

zastúpený:   MUDr. Olegom Martinove, riaditeľom 

bank. spojenie:   VÚB Revúca 

číslo účtu:    55237-582 / 0200  

IČO:   37954920 

DIČ:   2022037215 

IČO DPH: SK2022037215 

IBAN:    SK80 0200 0000 0000 5523 7582 

BIC:    SUBASKBX 

Rozhodnutie o reg. Krajský úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-392005 NO  

 

ďalej len „dodávateľ“  

Článok I 

Predmet zmluvy  

 

1 Výkon služieb - pranie prádla v práčovni dodávateľa na Prednej Hore pre odberateľa. 

 

Článok II 

Cena plnenia 

 

1. Odberateľ sa zaväzuje za služby - pranie prádla platiť v zmysle dohodnutých podmienok. 

2. Výkon služby bude fakturovaný v súlade s cenou určenou dodávateľom na príslušný kalendárny 

rok podľa platného cenníka dodávateľa. Cenník so stanovením ceny za výkon služby je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. V rámci každoročného prehodnotenia skutočných nákladov spojených s výkonom služby 

a s ohľadom na úpravu cien energií a ostatných vstupov v zmysle indexu spotrebiteľských cien 

(ISC) vydaného Štatistickým úradom SR sa cena k 1.marcu v každom kalendárnom roku upraví 

s maximálnym nárastom ceny za výkon služby o 6 %. 

 

Článok III 

Fakturačné a platobné podmienky 

 

1. Dodávateľ vystaví odberateľovi faktúru za mesiac najneskôr do 5. kalendárneho dňa nasledujúceho 

mesiaca. 

2. Faktúra je splatná do 14 dní od vystavenia faktúry bankovým prevodom na účet dodávateľa.  

3. Ak nedôjde k zaplatenie faktúr v stanovenej dobe splatnosti je predávajúci oprávnený nárokovať si 

úroky z omeškania vo výške 0.05% z dlžnej čiastky za každý deň. 

 

Článok IV 

Termín a miesto plnenia 

 

1. Termín začatia vykonávania služieb – pranie prádla je dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

a upravený článkom VIII.     
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2. Miesto výkonu služieb – pranie prádla je na adrese dodávateľa.  

3. Objem vypraného prádla je  meraný v kilogramoch.   

4. Maximálny denný objem vypraného prádla v práčovni dodávateľa pre odberateľa je 50 kg. 

Článok V 

Záväzky dodávateľa 

 

1. Dodávateľ je povinný podľa rozsahu a termínov tejto zmluvy zaistiť pravidelný a plynulý výkon 

služieb predmetu zmluvy uvedeného v článku I. tejto zmluvy. 

2. Dodávateľ je povinný robiť opravy, údržbu a revízie zariadení tak, aby bola zabezpečená plynulosť 

dodávky predmetu zmluvy. 

3. Dodávateľ nesie zodpovednosť za škody na majetku odberateľa spôsobené porušením svojich 

povinností po preukázaní odborne spôsobilou osobou. Podrobnosti týkajúce sa zodpovednosti 

vyplývajú z právneho poriadku platného v čase vzniku škody. 

4. Dodávateľ si pri vzniku havárie vyhradzuje právo nerealizovania výkonu služby na dobu 14 

pracovných dní. 

 

Článok VI 

Záväzky odberateľa 

 

1. Odberateľ je povinný včas a kvalifikovane upozorniť dodávateľa na závady a zároveň je povinný 

spolupôsobiť v nevyhnutnej miere pri odstraňovaní závad spojených s výkonom služby. 

2. Odberateľ si na vlastné náklady zabezpečí označenie prádla. 

3. Odberateľ je povinný písomne upozorniť zodpovedného pracovníka dodávateľa na ten druh 

materiálu, ktorý nie je možné prať pri teplote vyššej ako 40 oC resp. na prádlo, ktoré nie je možné 

manglovať a lisovať. V prípade, že odberateľ dodávateľa neupovedomí o vyššie uvedených 

skutočnostiach, nemá nárok na uplatnenie si nárokov uvedených v bode 5.3. tejto zmluvy 

4. Odberateľ si na vlastné náklady zabezpečí dovoz a odvoz prádla ako aj jeho odovzdanie a prevzatie 

v práčovni dodávateľa u zodpovednému pracovníka. 

 

Článok VII  

Zodpovednosť za škodu a vyššia moc 

 

1. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplne neplnenie zmluvných 

povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. 

2. Prípady vyššej moci sú definované Obchodným zákonníkom. 

 

Článok VIII 

Doba platnosti 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 1.1.2021 na dobu neurčitú. 

 

Článok IX 

Vypovedanie zmluvy 

 

1. Vypovedanie zmluvy musí byť písomne a doručené druhej strane. 

2. Zmluvu je možné vypovedať v 2-mesačnej výpovednej lehote a to aj bez uvedenia dôvodu. Táto 

lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej 

strane. Platnosť zmluvy je možné ukončiť tiež vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán. 

 

Článok X 

Riešenie sporov 

 

1. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou vzniknuté, budú strany riešiť 

predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, budú spory rozhodnuté výlučne a 

s konečnou platnosťou súdnou cestou. 

 

Článok XI 

Záverečne ustanovenia 
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1. Táto zmluva sa vyhotovuje vo dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Jeden 

exemplár obdrží odberateľ a jeden dodávateľ.  

2. Táto zmluva vstupuje do platnosti dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať iba so súhlasom zmluvných strán a musia mať 

písomnú formu. 

4. Dňom uzavretia tejto zmluvy sú zmluvné strany svojimi prejavmi vôle viazané. Zmluvné strany 

vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že  ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá za nevýhodných podmienok alebo v 

tiesni, že si zmluvu prečítali, jej obsahu a zneniu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

podpisujú. 

6. Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

7. Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe 

takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojitosti so Zákonom č. 18/2018   Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

Odberateľ sa v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov zaväzuje: 

- rešpektovať autorské práva k materiálom poskytnutým od dodávateľa,  

- vynášať údaje, zariadenia a iné materiály patriace dodávateľovi z priestorov dodávateľa len s 

písomným súhlasom dodávateľa,  

- počas preberania a odovzdania prádla v priestoroch dodávateľa rešpektovať všetky 

administratívne a prevádzkové dokumenty, ak nie je v zmluve dohodnuté inak,  

- v prípade styku odberateľa s osobnými a chránenými údajmi spracúvanými v prostredí 

dodávateľa vrátane osobných údajov pacientov, ktorým je v prostredí OLÚP n.o. poskytovaná 

zdravotná starostlivosť a zdravotnej dokumentácie, zaradených do osobitnej kategórie 

osobných údajov, je povinnosťou odberateľa zachovávať mlčanlivosť a to aj po ukončení 

platnosti zmluvy, na základe „zákona“, 

- zabezpečiť poučenia zamestnancov odberateľa, ktorí vykonávajú činnosti vyplývajúcu 

z predmetu zmluvy. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky záležitosti, ktoré tvoria obsah tejto zmluvy, ako aj vzťahy z 

nej vyplývajúce, budú tvoriť predmet ich vzájomného obchodného tajomstva a týmto sa zaväzujú 

ich nerozširovať. 

9. Prílohy: cenník prania prádla   

 

V Prednej Hore, dňa 22.1.2021 

 

 

 

 

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

  dodávateľ         odberateľ 


