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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ 

SLUŽBY č. 580/2020 
 

uzatvorená podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

  
 

 
 
 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ: 
Žilinská univerzita v Žiline   

Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
Zastúpený: 
 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor 

IČO: 00397 563 
DIČ: 2020677824 
IČ DPH 
Osoba zodpovedná 
za plnenie zmluvy: 

 

SK 2020677824 
Ján Matys 

  
právna forma:  verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách ako verejná vysoká škola 
  
  
  
 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

 
2. Poskytovateľ:     VALIN s.r.o. 
 
Sídlo: Pri celulózke, 010 01 Žilina 
Zastúpený: 
 

Ing. Juraj Babušík, konateľ 
Ing. Jaroslav Horečný, konateľ 

IČO: 36 440 884 
DIČ: 2022141506 
IČ DPH 
Osoba zodpovedná 
za planenie zmluvy: 

 

SK2022141506 
Ing. Juraj Babušík, konateľ 
Ing. Jaroslav Horečný, konateľ 

 
(ďalej len „poskytovateľ) 
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Článok II.  

Predmet plnenia 
 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre 

objednávateľa služby: „Čistenie priestorov Ubytovacieho zariadenia Veľký Diel Žilinskej 

univerzity v Žiline, ul. Vysokoškolákov, bloky DA, DB. 

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne 

splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane všetkých súvisiacich činností (napr. 

požiadavky PO, BOZP ...) tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými 

technologickými predpismi. 

3. Miestom poskytnutia služieb sú objekty Ubytovacieho zariadenia Veľký Diel Žilinskej 
univerzity v Žiline, ul. Vysokoškolákov, bloky DA, DB. 

 
       Článok III.  

Čas plnenia 
 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že služby budú realizované do 31.12.2020. Služby v uvedených 

objektoch v čl.II. sa bude realizovať odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
2. V prípade, ak objednávateľ bude požadovať vykonanie prác naviac, je možné po vzájomnej 

písomnej dohode tento termín primerane predĺžiť. O potrebe predĺženia termínu na 
vykonanie o odovzdanie diela spolu s uvedením nového termínu je poskytovateľ povinný 
písomne informovať objednávateľa pred začatím vykonávania prác naviac. 

 
 Článok IV.  

Cena 
 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne vykonanie diela zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú 

cenu. 
2. Cena za predmet plnenia podľa článku II. bez DPH je: 29 499,00EUR        
3. Cena za predmet plnenia podľa čl. II. vrátane DPH je: 35 398,80EUR  
4. V cene za predmet plnenia sú obsiahnuté aj náklady na dopravu, čistiace prostriedky 

a potrebné stroje, pomôcky a náradie.  
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak na rozsah skutočne vykonaných služieb nebude potreba 

všetkých jednotiek ocenených položiek v špecifikácii podľa prílohy č.1 tejto zmluvy, môže 
objednávateľ jednostranným úkonom primerane znížiť cenu predmetu plnenia, po 
predchádzajúcom prerokovaní s poskytovateľom. Tým nie sú dotknuté práva a nároky 
objednávateľa z vád diela.  

6. Poskytovateľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej  predĺžením lehoty vykonania 
predmetu plnenia, ktorú sám zavinil. 

7. Cena za objednanú časť predmetu plnenia môže byť zvýšená iba v prípade doplňujúcich 
prác požadovaných objednávateľom, ktoré objednávateľ nemohol vopred predvídať 
alebo súvisia s dodatočne zistenými skutočnosťami. Celková cena predmetu plnenia 
vrátane takýchto prác naviac však nesmie prekročiť sumu o viac ako 15% z celkovej ceny 
bez DPH.   
Poskytovateľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej  potrebou prác naviac, ktorú sám 
zavinil. 
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Článok V.  

Platobné podmienky  
 
1. Poskytovateľ má nárok na úhradu za skutočne vykonané služby uskutočnené v priebehu 

príslušného kalendárneho mesiaca. Cena za tieto služby bude uhradená na základe 
faktúry, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou 
legislatívou, najmä: 
a) obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ poskytovateľa, 

b) meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa, 

c) číslo zmluvy, 

d) číslo faktúry, 

e) deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, 

f) označenie finančného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť, 

g) výšku ceny bez dane, sadzbu dane, 

h) fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, 

i) pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

j)     obdobie, za ktoré sa faktúra vystavuje.  

 
2. Prílohou faktúry bude obidvoma stranami potvrdený súpis vykonaných prác. Tento súpis 

vykonaných prác bude zmluvnými stranami vyhotovený vždy do  5 dní od konca mesiaca, 
za ktorý poskytovateľ súpis prác predkladá. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že každá faktúra bude samostatnou splátkou z ceny diela. 
Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia 
objednávateľovi.  

4.  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich 
odsekoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju  poskytovateľovi na doplnenie. V takom 
prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry dňom doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

5.  Vykonané práce, ktoré vykazujú nedorobky, resp. inak nezodpovedajú tejto zmluve, 
nebudú poskytovateľovi uhradené do doby ich odstránenia.  

 
Článok VI.  

Zodpovednosť za vady 
 

1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet plnenia zmluvy je vykonaný podľa podmienok 
tejto zmluvy, a že v lehote prevzatia bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá 
platným technickým predpisom. 

2. Poskytovateľ zodpovedá za to, že vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými 
v súpise prác. 

3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody 
zavinené osobami, ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov. 

4. Poskytovateľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia 
tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. 

5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad poskytnutia vadného plnenia, že počas vykonávania 
predmetu plnenia má objednávateľ právo požadovať a poskytovateľ povinnosť 
bezplatného odstránenia vád. Všetky náklady súvisiace s odstránením vad, vrátane 
potrebných kontrol kvality, hradí poskytovateľ. 

6. Poskytovateľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným 
zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré 
vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej 
doby a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni. Poskytovateľ je povinný uhradiť škody 
vzniknuté z uplatnených vad počas záručnej doby. 

7. Poskytovateľ zaručuje, že použité čistiace prostriedky zodpovedajú požiadavkám 
objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo. 
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Článok VII 

Odstraňovanie  vad 
 

1. V prípade uplatnenia vad objednávateľom pri preberaní diela sa poskytovateľ zaväzuje 
bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť.  

2. V prípade, že poskytovateľ nenastúpi na odstraňovanie vad v dohodnutom čase alebo 
vady riadne neodstráni v lehote dohodnutej s objednávateľom, môže objednávateľ nechať 
vykonať opravu treťou osobou a náklady s tým spojené je povinný uhradiť poskytovateľ.  
 

 

Článok VIII.  
Upratovací denník 

 
1. Poskytovateľ je povinný odo dňa prevzatia miesta realizácie upratovacích prác viesť 

upratovací denník v slovenskom jazyku, o prácach a množstve vykonanej práce v zmysle 
špecifikácie priestorov, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zápis bude vedený na dennej 
báze, odsúhlasovaný každý deň oboma zmluvnými stranami. Do denníka sa zapisujú 
všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä: 

-     dátum, pracovná doba,  
- počet zamestnancov na pracovisku, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce 
- druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie 
- popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis 
- údaje o zistených vadách pri výkone práce 
- prerušenie alebo zastavenie prác objekte s uvedením príčiny 
- rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela 
- závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní 

prác 
- záznamy o poučení zamestnancov 

2. Denné záznamy sa píšu do denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak 
perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne 
s pevnými listami. 

3. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje vedúc za poskytovateľa, prípadne jeho 
zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú 
predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta. 

4. Objednávateľ prostredníctvom povereného dozoru sleduje obsah denníka a k záznamom 
v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská, v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí, do 3 
pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu 
súhlasí. 

 Okrem toho do denníka zapisuje: 
- údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii predmetu plnenia 
- požiadavky na poskytovateľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na vykonávaní 

predmetu plnenia 
- požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác 
- prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy 
5. V priebehu pracovného času musí byť upratovací denník na pracovisku trvalo prístupný 

v kancelárii u vedúceho alebo jeho zástupcu. 
6. Originál denníka odovzdá ˇposkytovateľ objednávateľovi pri ukončení všetkých prác. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strana 5 z 6 

 

 

Článok IX. 

Zmluvné pokuty 
 

1. Ak poskytovateľ nevykoná predmet plnenia alebo jeho časť objednávateľovi v 
dohodnutom termíne, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny 
predmetu plnenia za každý deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti. Nárok 
na zmluvnú pokutu vzniká objednávateľovi aj pri nedodržaní termínov dokončenia 
čiastkových častí predmetu plnenia v súlade s uvedenými realizačnými termínmi. 
V takomto prípade je základom pre výpočet zmluvnej pokuty cena nevykonanej časti 
predmetu plnenia. 

2. Ak poskytovateľ nezačne s odstraňovaním vad v lehote uvedenej v článku VII, bod 2 
alebo vady neodstráni v  lehote dohodnutej s objednávateľom, má objednávateľ nárok 
na zmluvnú pokutu v sume 0,5% z ceny diela za každý deň omeškania s odstránením 
vady. 

3. Ak objednávateľ neuhradí pohľadávku poskytovateľa v lehote splatnosti, vzniká 
poskytovateľovi nárok na úrok z omeškania v sume 0,01% z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

 
 
 
 

Článok X. 
 Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu vykonávania práca kedykoľvek,. 

2. Poskytovateľ alebo jeho subdodávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky uvedených v 

zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“), zapísaných v registri partnerov verejného 

sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a ZRPVS. Ku dňu podpisu zmluvy. 

3. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej podstatného porušenia 

zo strany poskytovateľa. Podstatným porušením sa rozumie najmä (ale nie výlučne): 

a) ak poskytovateľ nedodrží ktorýkoľvek termín na vykonanie  prác v zmysle 

harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve, 

b) ak poskytovateľ neplní predmet zmluvy v zmysle platných noriem a nevykonáva 

predmet plnenia v požadovanej kvalite. 

Ak z dôvodov na strane poskytovateľa dôjde k odstúpeniu od zmluvy, poskytovateľ je 

objednávateľovi povinný uhradiť všetku škodu, ktorá mu v dôsledku toho vznikne, najmä 

je povinný uhradiť objednávateľovi náklady, ktoré vynaložil na dokončenie predmetu 

prostredníctvom tretej osoby a ktoré prevýšili  pôvodné určené náklady. 

4. Táto zmluva a dodatky k nej podliehajú povinnému zverejneniu v Centrálnom registri 
zmlúv v zmysle §5a/zák. č 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
noviel. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho 
zákonníka. 

6. Meniť  alebo  dopĺňať  text   tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných 
dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní obidvoma zmluvnými stranami. Dodatky 
nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnení  v Centrálnom registri 
zmlúv. 

7. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov 
zmluvných strán. 
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8. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení ku dňu uzavretia 
tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky. 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
č.1:  Ocenený výkaz výmer so špecifikáciou priestorov,  

10. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 

rovnopisy zhotoviteľ. 

11. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej 

obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva 

bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá 

v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu 

s jej znením vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
 
 
V Žiline, dňa ...................... V ...................., dňa ............................ 
 
 
 
 
 
 
             ...................................... ...................................... 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor Poskytovateľ   


