
ZMLÚVAO DIELO 
uzatvorená podľa ust., § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka 

(ďalej len zmluva ) 
č. ..</?./ 2012 

ČI. I 
ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ : Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ 
Jánska dolina 286 
032 03 Liptovský Ján 
v zastúpení : JUDr. Ladislav Hrobárik - riaditeľ KRÚ MV SR Bystrá 
IČO : 00735540 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, číslo účtu 7000174010/8180 
Telefón : 044/5263201 
Fax: 044/5263195 

( ďalej len „objednávateľ") 

Zhotoviteľ: Spoločnosť HILARION s.r.o 
Nová 311 
032 03 Liptovský Ján 
v zastúpení : Mgr. Zuzana Godálová - konateľka 
IČO : 36403156 
Bankové spojenie : VÚB 2891921557/0200 
Telefón : 0905543085 
Fax: 

(ďalej len „zhotoviteľ") 

ČI. II. 
PREDMET DIELA A MIESTO PLNENIA 

2.1. Predmetom diela podľa tejto zmluvy je úprava dohodnutých podmienok pre: 
pranie, sušenie, žehlenie a chemické čistenie bielizne. Tento spôsob 
služby zahŕňa aj skladovanie, dopravu, viazanie, triedenie a prípadne aj iné náklady 
spojené s touto službou. 

2.2. Miestom plnenia predmetu diela bude prevádzka zhotovíteľa 

2.3. Odvoz a dovoz bielizne sa zaväzuje zabezpečiť zhotoviteľ vlastným dopravným 
prostriedkom a na vlastné náklady. 

2.4. Odovzdávanie a preberanie bielizne sa vykonáva fyzicky poverenými osobami KRÚ MV SR 
Bystrá 

a zhotoviteľa na základe dodacieho listu. 

ČI. III 

ČAS PLNENIA A MOŽNOSTI UKONČENIA ZMLUVY 

3.1. Zmluva sa uzatvára na jeden kalendárny rok do 31.12.2012. 

3.2. Čas plnenia predmetu tejto zmluvy podľa čl. II bude upresnený samostatnými objednávkami. 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu bude možné ukončiť : 
a) dohodou obidvoch zmluvných strán v lehote do 1 mesiaca 
b) okamžitým zrušením zo strany objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ opakovane, 



i napriek písomným výzvam / min. 2 x / bude vykonávať služby nezodpovedajúcej 
kvality a v dohodnutých termínoch, alebo ak na majetok zhotoviteľa bude vyhlásené 
konkurzné konanie, 

c) okamžitým zrušením zo strany objednávateľa, ak objednávateľ preukázateľne zistí, že 
dohodnuté plnenie služieb sa nevykonáva v sídle firmy zhotoviteľa, a že za zhotoviteľa 
plnenie predmetu tejto zmluvy prevzal iný subjekt. 

d) výpoveďou zo strany zhotoviteľa v lehote minimálne 15 dní max. 1 mesiac 
v prípadoch, ak objednávateľ neuhradí faktúry za služby po dobu 2 mesiacov 

Pri odstúpení od zmluvy sú účastníci zmluvy povinní vykonať: 
dodávateľ - dokončiť už prevzaté zákazky 
objednávateľ - zaplatiť vyfaktúrovanú čiastku 

ČI. IV 
CENA DIELA 

4.1. Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. 
§3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

4.2. Cena je maximálna a je možné ju upraviť len v súlade s ust. § 11 zák. č. 18/1996 Z z. 
o cenách v znení neskorších predpisov, t.j. pri zmene DPH a ročným indexom inflácie za 
predchádzajúci rok . Tento rozsah medziročného zvýšenia cien môže byť maximálne do 
úrovne ročného indexu inflácie vykázaného Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok . 

4.3. Cena za služby podľa čl II. za kus predstavuje čiastku za pranie, sušenie, žehlenie, 
chemické čistenie a dopravu viď. - príloha č. 1 

Čl. V 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Cenu za plnenie predmetu zmluvy uhradí objednávateľ za základe faktúry, ktorá musí 
obsahovať obvyklé náležitosti do 30 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľom. 

Čl. VI 
ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, PODMIENKY 

REKLAMÁCIE 

6.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet diela bude mať dohodnutú kvalitu . 
6.2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť záväzok, že predmet plnenia bude spôsobilý na 

dohodnutý účel. 
6.3. V prípade vady predmetu plnenia má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť 

bezplatného odstránenia vady. 
6.4. Objednávateľ prípadné reklamácie, vady predmetu plnenia uplatní bezodkladne ihneď po 

jej zistení pri preberaní predmetu diela. 

Čl. VII 
ZMLUVNÉ POKUTY 

7.1. Pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu plnenia služby, zaplatí zhotoviteľ 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny objednanej služby 
uvedenej v čl. IV v prepočte na 1 kus bielizne za každý deň z omeškania z celkovej ceny 
uvedenej na obsahovom liste 

7.2. Pri omeškaní objednávateľ so zaplatením faktúry zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z celkovej ceny uvedenej na faktúre za každý deň z omeškania. 

7.3. Ak objednávateľ nebude môcť úhradu realizovať z dôvodu zákonných opatrení štátu / 
napr. Regulačných opatrení MF SR / nie je v omeškaní s plnením svojho finančného 
záväzku po dobu 3 mesiacov/. 



ČI. VIII 
PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

8.1. Zhotovíte!' vykoná dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo. 
8.2. Zodpovedným zamestnancom objednávateľa za odovzdanie bielizne zhotoviteľoví 

prevzatie vykonaného predmetu diela je hotelová gazdiná. 
8.3. Zodpovedným zamestnancom zhotoviteľa za prevzatie bielizne a odovzdanie vykonaného 

predmetu diela objednávateľovi je vodič. 

9.1. Záväzkové vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a dälšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
platnými a účinnými v Slovenskej republike. 

9.2. Zmluva nadobúda platnosť od 01.01.2012 a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia v zmysle §47 a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z.z. ktorým zákonom bol 
novelizovaný Občiansky zákonník 

9.3. Zmluvu možno dopĺňať, alebo meniť výhradne formou písomných dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

9.4. Zmluvu je možné predĺžiť dohodou zmluvných strán. 
9.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch z ktorých každý má platnosť originálu. 
9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, 

že obsah tohto dokladu zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ho podpísali. 

Za objednávateľa : Za zhotoviteľa : 

Cl. IX 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

V Liptovskom Jáne dňa V Liptovskom Jáne 

KRU p <>•.•' r -ysTRÁ 
. : . '285' 

Spoločnosť HILARIÓN s.r.o. 
N o v a 311 

0 3 2 03 Liptovský Ján 
IČO: 36403158 !Č DPH: SK2020127978 

an 

JUDr. Ladislav Hrobárik 
Riaditeľ KRÚ MV SR Bystrá 

Mgr. Zuzana Godálová 
konatefka 



Príloha č.1 

Názov cena za 1 ks 
v € bez DPH 

Poznámka 

Obi.na paplón 0,32 

Obi. na vankúš 0,18 

Plachta 0,31 

Osuška 0,16 

Uterák froté 0,15 

Uterák ľanový 0,05 

Utierka 0,01 

Obrúsok tkaný 0,03 

Obrus 140x140 0,23 

Obrus 140x220 0,27 

Naperon 0,05 

Obrus banketový 0,27 

Blúza lekárska 0,03 

Nohavice zdravotné 0,03 

Plášť biely 0,03 

Deka 0,4 

Nohavice čašnícke 0,01 

Vesta čašnícka 0,01 

Montérky 0,01 

Košeľa 0,01 

Tričko 0,01 


