
Zmluva o poskytovaní služby 
    uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 
    v znení neskorších predpisov 
 
 

čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1. Poskytovateľ:  Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

Sídlo : Rastislavova 43, Košice 
    Zastúpený: MUDr. Iveta Marinová, MPH, riaditeľ   

IČO: 00606 707 
DIČ:2021281559 

    IČ DPH: SK2021281559 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 700028055/8180 

    Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR  
č. 1842/1990 – A/I – 2 zo dňa 18.12.1990   

(ďalej len „poskytovateľ“)  
 
 
2. Objednávateľ:  Zdravotná doprava Košice, s.r.o. 
    Sídlo : Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca 
                                           Zastúpený: Ľubomíra Karasová, konateľ           
    IČO: 36 588 431 
    DIČ : 2021957773 

   IČ DPH: nie sú platcami DPH 
                         Bankové spojenie: VÚB a. s, č. ú. 2879692958/0200  
   zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I.    
                                    odd.:  Sro, vložka č. 16043/V 

         (ďalej len „poskytovateľ“)  

 
 

čl. II. PREDMET ZMLUVY 
1. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre objednávateľa poskytovať 

služby uvedené v bode 3. tohto článku za podmienok stanovených v tejto zmluve. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľ za plnenie vykonané v súlade s touto zmluvou 

dohodnutú cenu za podmienok stanovených v tejto zmluve. 
3. Službami pre účely tejto zmluvy sú : pranie, dezinfekcia, žehlenie, skladanie a balenie  bielizne 

(plachta, obliečka, vankúš, nohavice, tričko, polokošeľa). 
4.  Poskytovateľ vykoná činnosti podľa bodu 3.  pre objednávateľa v svojich priestoroch – TPÚ/ 

Prevádzkový odbor, Referát práčovňa, pracovisko Trieda SNP 1, Košice. 
 

 
čl. III. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY 

1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú  odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
3. Zmluvu je možné ukončiť: 
 a/ písomnou dohodou zmluvných strán, 



b/ písomnou výpoveďou. Vypovedať zmluvu je oprávnená ktorákoľvek zmluvná strana a to 
bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 kalendárny mesiac a začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

c/ odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone a/alebo tejto zmluve. Odstúpenie od 
zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 
zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa odstúpenie od 
zmluvy bude považovať za doručené na tretí deň  odo dňa jeho riadneho odoslania poštou  
na adresu druhej zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. 

 
  

čl. IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za plnenie v rozsahu podľa čl. II. bod 3 tejto zmluvy  

v súlade s § 3  zák. č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov : 
Cena celkom za 1 kg bielizne  bez DPH :  1,00,- €. 

 K uvedenej cene sa pripočíta DPH vo výške podľa platných právnych predpisov. 
2. Objednávateľ  sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za vykonané plnenie podľa tejto zmluvy 

cenu podľa bodu 1. tohto článku bezhotovostným bankovým prevodom na účet poskytovateľa, 
ktorý je uvedený  v čl. I. bod 1. tejto zmluvy a to  na základe faktúry vystavenej 
poskytovateľom. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 15 kalendárnych dní odo dňa 
vystavenia faktúry poskytovateľom. 

3. Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru za vykonané plnenie 1-krát mesačne a doručiť ju 
objednávateľovi vždy najneskôr do 10  kalendárnych dní  mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bolo plnenie poskytnuté. Prílohou faktúry sú jednotlivé žiadanky v zmysle  čl. V. bod 
2  tejto zmluvy. 

4. Každá jednotlivá faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov. 
V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je objednávateľ oprávnený 
predmetnú faktúru vrátiť. Poskytovateľ je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju 
objednávateľovi.  

5.  Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ nebude požadovať a objednávateľ nebude povinný 
poskytovať  finančné preddavky na úhradu za plnenie podľa tejto zmluvy. 

6. V prípade omeškania s úhradou faktúry je poskytovateľ oprávnený vyúčtovať a vtedy je 
 objednávateľ   povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej neuhradenej  
sumy  za každý deň omeškania. Úroky z omeškania  sú splatné v lehote do 15  kalendárnych 
dní odo dňa doručenia faktúry, ktorou sa uplatňujú úroky z omeškania,  objednávateľovi. 

 
 

čl. V. SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 
1.  Objednávateľ odovzdá znečistenú bielizeň  poskytovateľovi na jeho pracovisku podľa čl. II. 

bod 4 tejto zmluvy a to 1-krát týždenne ( len pracovné dni) v čase od 7,00 hod. do 14,30 hod. 
Pri odovzdaní sú zmluvné strany povinné bielizeň  prepočítať s uvedením druhu a množstva 
odovzdanej znečistenej bielizne. Odovzdanie a prevzatie znečistenej  bielizne a jej množstvo sa 
potvrdzuje na formulári poskytovateľa   „Žiadanka na vypranie bielizne“ (ďalej len 
„žiadanka“). Žiadanku vyhotovuje poskytovateľ a to dvojmo, pričom jedno vyhotovenie 
žiadanky prevezme  poskytovateľ a jedno vyhotovenie objednávateľ. 

2. Poskytovateľ na mieste určenom na svojom pracovisku, kde znečistenú bielizeň prevzal ( 
bod 1 tohto článku)  odovzdá vypranú  bielizeň objednávateľovi najskôr  tretí pracovný deň  
(  v čase od 7,00 hod. do 14,30 hod.) odo dňa odovzdania znečistenej bielizne podľa bodu 1 
tohto článku (deň odovzdania  znečistenej bielizne sa do tejto lehoty nepočíta).  Pri prevzatí 
vypranej bielizne  sú zmluvné strany povinné bielizeň odvážiť a prepočítať s uvedením 
druhu  



 a množstva vypranej bielizne. Odovzdanie a prevzatie vypranej bielizne a jej množstvo sa   
potvrdzuje na žiadanke, ktorou bola znečistená bielizeň odovzdaná na vypranie poskytovateľovi  
podľa bodu 1. tohto článku. 

3. Množstvo a druhy znečistenej bielizne, ktorú objednávateľ  odovzdáva poskytovateľovi  a  
množstvo a druhy vypranej bielizne, ktorú  odovzdáva poskytovateľ späť objednávateľovi  
musia byť zhodné.  

4. Objednávateľ je povinný : 
a/ mať bielizeň označenú značkou , 
b/ zabezpečiť dezinfekciu infekčnej bielizne   samostatne  v  uzatvorenom obale. 

5. Objednávateľ dovoz znečistenej bielizne  a odvoz vypranej  bielizne vykonáva na vlastné 
náklady. 

 
čl. VI. VADY PLNENIA, REKLAMÁCIE 

1.  V prípade, ak poskytovateľ poskytne vadné plnenie, ktorým je nekvalitné vypratie bielizne má 
o objednávateľ nárok na opakované  plnenie, ktoré vykoná poskytovateľ na vlastné náklady po 
doručení reklamácie plnenia objednávateľom. 

2. Reklamáciu je objednávateľ povinný uplatniť písomnou formou – „Reklamačný list“ s popisom 
zistených vád plnenia ihneď po zistení vád plnenia. Prevzatie reklamácie potvrdí  poskytovateľ. 

3. Poskytovateľ je povinný reklamáciu vybaviť do 24 hodín od jej uplatnenia objednávateľom. 
4. Reklamačný list so zápisom spôsobu vybavenia reklamácie a prevzatie plnenia bez vád  potvrdí   

objednávateľ. 
5. Poskytovateľ nezodpovedá za vady plnenia zistené po prevzatí bielizne objednávateľom podľa 

čl. V. bod 2 tejto zmluvy. 
 
 

čl. VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo 

forme písomného dodatku.  
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. 
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno  

vyhotovenie zmluvy. 
 
 
V Košiciach,  dňa .......................                      V Košiciach dňa 3.5.2011 
Za objednávateľa:                                                                  Za poskytovateľa : 
 
 
 
 
.................................................................                         .......................................................... 
          Ľubomíra Karasová                                                         MUDr. Iveta Marinová, MPH 
                       konateľ                                                                                     riaditeľ 
      Zdravotná doprava Košice, s.r.o..                              Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


