
Zmluva o poskytovaní služieb 

uzatvorené v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

Poskytovateľ: Technické služby mesta Prievidza s.r.o. 

Košovská 1, 971 01 Prievidza 

Štatutárny orgán: Ing. Marián Bielický, konateľ 

IČO: 31 579 183 

DIČ: 2020467350 

IČ DPH: SK2020467350 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257 

BIC: SUBASKBX 

Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 

         Oddiel: Sro, vložka číslo: 2223/R 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

a 

Objednávateľ: ORTHOX-PLUS, s.r.o. 

A. Sládkoviča 16/16, 971 01 Prievidza 

Štatutárny orgán: MUDr. Darina Kartalová – konateľka spoločnosti 

IČO: 46 888 276 

DIČ: 2023624526 

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 

IBAN: SK50 1100 0000 0029 2088 7272 

BIC: TATRSKBX 

Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 

         Oddiel: Sro, vložka číslo: 27123/R 

(ďalej len „objednávateľ“) 

Článok 1. 

Predmet zmluvy 

1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať pre objednávateľa služby 

spojené s praním bielizne. Jedná sa o nasledovné: 

- pranie a mangľovanie bielizne v pravidelných týždňových intervaloch. 

2) Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať uvedené služby pre objednávateľa a objednávateľ sa 

zaväzuje riadne vykonané služby prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu. 

3) Miestom poskytovania služieb je prevádzka Futbalový štadión, Športová č. 39, Prievidza. 

 

Článok 2.  

Cena a platobné podmienky 

1) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že objednávateľ bude platiť za služby spojené s praním 

bielizne nasledovne: 

- za pranie bielizne, podľa platného cenníka, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy 

(Príloha č. 1) v závislosti od druhu a kusov opratej bielizne. 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí poskytovateľovi dohodnutú cenu podľa 

bodu 1) na základe mesačných faktúr, ktoré poskytovateľ vystaví a pošle objednávateľovi. 

Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

3) Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať poskytovateľovi platby podľa tejto zmluvy. 

4) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neuhradenia dohodnutých platieb v dohodnutom 

termíne, je poskytovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% za každý deň omeškania úhrady. 



 

Článok 3.  

Záväzky strán 

1) Objednávateľ sa týmto zaväzuje: 

- riadne a včas platiť dohodnuté platby 

- zmenu rozsahu dohodnutých služieb a prípadnú objednávku služieb nad dohodnutý 

rozsah riadne oznámiť písomnou formou poskytovateľovi. 

2) Poskytovateľ sa týmto zaväzuje: 

- vykonať v prospech objednávateľa služby v súlade s touto zmluvou, 

- dohodnuté služby vykonávať so starostlivosťou riadneho hospodára, na vlastné riziko 

a prostredníctvom vlastných zamestnancov, 

- bez zbytočného odkladu oznamovať objednávateľovi potrebu vykonania služieb nad 

dohodnutý rozsah. 

3) Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť pranie konkrétneho kusu bielizne v prípade, ak jeho 

pranie vyžaduje osobitný prístup 

4) Poskytovateľ nezodpovedá za vady na bielizni pokiaľ službu vykonal obvyklým spôsobom. 

5) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby v lehote do 7 dní odo dňa 

prevzatia bielizne od objednávateľa. 

 

Článok 4. 

Doba platnosti zmluvy a spôsob jej ukončenia 

1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu neurčitú. 

2) Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo 

výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany. 

3) Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že 

v prípade porušenia podmienok uvedených v Čl. 3. ods. 1 je výpovedná lehota 

jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 

výpovede objednávateľovi. 

4) Zmluvné strany sa dohodli, že si zásielky budú doručovať osobne, alebo na adresu uvedenú 

v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne na inú známu adresu uvedenú v príslušnom registri. Za 

doklad/dôkaz o doručení písomnosti sa bude považovať podpis na kópii listu pri osobnom 

doručení alebo doručenka pri doručovaní poštovým podnikom. Poštová zásielka sa považuje 

za doručenú aj v prípade, keď sa druhej zmluvnej strane doručovaná zásielka vráti 

s oznámením poštového doručovateľa „adresát neznámy“, alebo „ adresát neprevzal zásielku 

v odbernej lehote“, a to dňom vrátenia sa nedoručenej zásielky odosielateľovi. 

 

 Článok 5.  

Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva sa stane platnou dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle poskytovateľa. 

2) Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať len formou písomného dodatku podpísaného 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.  

4) Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 

predovšetkým vzájomnou dohodou. 

5) Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka 



6) Zmluvné strany zmluvu podpisujú a ako prejav slobodnej a vážnej vôle, nekonajú v tiesni, 

ani za nápadne nevýhodných podmienok a zároveň vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je 

ničím obmedzená. 

7) Osobné údaje štatutárnych zástupcov, vyskytujúce sa na tejto zmluve, môžu byť použité na 

spracovanie v informačných systémoch zmluvných strán pre účely súvisiace s touto 

zmluvou s čím štatutárni zástupcovia vyjadrujú svoj súhlas podpisom tejto zmluvy. 

8) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Cenník. 

 

V Prievidzi dňa .....................................                 V Prievidzi dňa ..................................... 

 

 

 

 

 

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

 

Poskytovateľ:                 Objednávateľ:                         

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.  ORTHOX-PLUS, s.r.o. 

Ing. Marián Bielický, konateľ   MUDr. Darina Kartalová, konateľka 
 

 

 


