
Zm|uva na poskytnutie čĺstĺacich služieb _ pľanĺe a žehlenie bĺelizne
uzatvorená podľa $ 269,odst.2 obchodný ztkonník v zneni neskorších predpisov

(ďalej Ien ,,zmluva")

I.
Zmluvné stľany

1. objednávatel': Materská škola, Cajakova 4A', Zi|ina
čajakova 4A
010 01 ž'ilina

7Śstúpený:
ICO:
DIČ :
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

2. Poskytovatel'

Mgr. Máľia Mihálková, riaditeľka školy
37 904 951
2021759443
Pľima banka Slovensko, a.s.

SK6ó 5600 0000 0003 3037 4013

(ďalej len,'objednávateľ")

JJMT,spol.sľ.o.
żelezničná7
966 81 Žarnovica

oR oS Banská Bystrica, oddiel Sro' vložka č. 38048/5
Jozef Majsniar, konateľ spoloěnosti
52837882
2r2tt64969
sK 2121 164969

Slovenská sporiteľňa a. s. Żarnovica
SK 8209000000005 l ó65 l 3 1 1 ó

0907 806 446, obchod@perunka.sk

obchodný register:
Zastupený:
IČo:
DIČ:
IČ opn:
Peňažný ústav:

Číslo účtu (IBAN):
Tel./fax:

(ďalej len,,poskytovateľ")

II.
Pľedmet zmluvy

1. Pređmetom tejto zmluvy je poskýovanie nasledovných čistiacich sluŽieb poskýovateľom
nazáklade objednávok objednávateľazapodmienok uvedených v tejto zmluve :

a) pranie bielizne,
b) Žehlenie bielizne,
c) odvoz špinavej bielizne, matracov, kobercov
d) dovoz čistej bielizne, matracov, kobeľcov /ďalej aj ,,službý'/
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e) čistenie matracov, kobercov.
2. Bielizeň, ktorá je predmetom poskytovania sluŽieb, tvońa nasledovné položky: obliečka na

paplón, obliečka na vankúš' posteľná plachta, obrus, đeka' paplón, vankúš' záclona, záves,
uterák, matr ac, koberęc.

3. Zm|uvné strany sa zav'đzujú z hľadiska spracovania triediť bielizeň podľa sortimentu a

stálosti farieb nasledovne:
a) rovná bielizeň biela a stálofarebná,
b) rovná bielizeň nestálofarebná.

4. Poskýovateľ bude vykonávať pre objednávateľa odvoz a dovoz bielizne vjmenným
spôsobom (dovoz čistej a vyŽehlenej bięlizne a odvoz špinavej bielizne) vlastnými
dopravnými prostriedkami.

5' Poskýovateľ sa zaväzuje dodať bielizeň objednávateľovi v nepoškodenom stave.

6. Poskýovateľ je povinný upozornit' objednávateľa na nevhodnosť pokynov pri praní bielizne
uvedených v tejto zmluve alebo na etikete bielizne.

7. Poskýovateľ sa zaväzuje vykonávat' sluŽby v súlade s platnými odbornými a hygienickými
normami, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, za podmienok dohodnutých v
tejto zmluv e a výzve objednávateľa.

8. Poskýovateľ sazaväzuje používať nasledovný spôsob pľania bielizne:
a) pranie bielizne bez zmiešania s bielizňou iného zźtkaznika,
b) pranie v práčke pri teplote óOoC,

c) normálne mechanické pôsobenie,

d) plákanie a odstreďovanie (do 800 ot.)'
e) čistenie nesmie by'realizované chemickými a organickými rozpúšt'adlami,
f) nebielit' aktívnym chlórom,
g) nepouŽívat' agresívne pľacie prostľiedky, ktoré znehodnocujú bielizeň'
h) plákanie za pouŽitia beŽných aviv ážnych prostriedkov.

uI.
Miesto a čas plnenĺa

1. Poskýovateľ sa zaväzuje vykonávať dohodnuté sluŽby riadne a včas a odovzdať čistú a
oŽehlenú bielizeň objednávateľovi' Miestom prevzatia a odovzdania bieliznę je Mateľská
škola, čajakova 4A, 010 ot Žĺlĺna' Prevzatie a odovzdanie bielizne bude vykonávané
spľavidla lx za tn týžđne a to v piatok od 13.00 hod. do 16.00 hod., v čase štátnych
sviatkov podľa telefonického dohovoru, okľem toho aj podľa dohody a potreby

objednávateľa.

2. objednávateľ sa zavázuje prevziať čistú a vyzehlenú bielizeň a ostatné od poskýovateľa, ich
pr ev zatie potvrdiť a za vykonané sluŽby zaplatiť .

IV.
Cena

Zmluvné strany sa dohodli na cenách za poskýnuté sluŽby v súlade so zákonom č.

18/|996 Z. z. o cęnách v zneni neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií
Slovenskej republiky č:. 87 /1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zźtkon č,. 1811996 Z. z. o cenách
v zneni neskorších predpisov nasledovne:
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nevhodnost' upozornil objednávateľa, ktoľý na ich pouŽití trval'
3. objednávateľ je povinný prehliadnuť prevzafu bielizeň hneď pri jej prevzati.
4. objednávateľ má právo ľeklamovať kvalitu vykonanej sluŽby alebo poškodenia bielizne do

piatich pracovných dní odo dňa jej prevzatia. Reklamácia môŽe byť uznaná len v prípade, ak
reklamovaná bielizeň nebola do momentu reklamácie pouŽivaná a ak pń uplatnení
reklamácie bola odovz daná na po súdenie poskýovateľovi.

5. Poskýovateľ je povinný reklamáciu vybavit' do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia
písomnej reklamácie od objednávateľa. V prípade straty alebo poškodenia bielizne
poskýovateľom mu vznikápovinnosť náhľady vzniknutej škody v plnej výške.

vII.
osobitné ustanovenia

1. objednávky mimo ustanovenia čI.III, bodu 1 zo strany objednávateľa budú vykonané
elektronicky na webovej stránke poskýovateľa : www.perunka.sk, alebo priamo ę-mailom:

obchod@,,perunka.sk.

2. Zm|uvné strany sú povinné bezodkladne po nadobudnutí úěinnosti tejto zmluvy písomne
stanoviť oprávnenú osobu (resp. osoby) pre účely technického dozoru a navzájom sa

informovat' o platných telefonnych číslach, inteľnetových adresách a adresách elektľonickej
pošty. Zmena opľávnenej osoby alebo zmeny uvedených informácií musia bý' zaslané

druhej zmluvnej strane bezodkladne najneskôľ však do 7 kalendárnych dní formou
doporučeného listu.

VIII.
Vyššia moc

1. Zmluvné strany sú zbavené svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy v prípadoch
a v rozsahu pôsobenia vyššej moci. Pôsobením vyššej moci sa rozumejú také mimońadne
okolnosti, ktoré nepredpokladane a neočakávane vznikli po uzatvorení Zmluvy ako sú vojna,
požiar, povodne a iné prírodné katastrofy, importné, exportné a iné obmedzenia vyhlásené

vládou, štrajky tretích osôb alebo iné, ktoré sú mimo možnosti kontroly zmluvných strán.

2. Zm|uvné strany sú povinné v kaŽdom prípade vztĄomne sa informovat' o pôsobení vyššej

moci bez omeŠkania najneskôr do piatich (5) kalendámych dní písomnou foľmou, faxom
alebo telegramom. okolnosti vyššej moci musia byt doloŽené nezávislým orgánom (polícia,

obchodná komora, štátny orgán).

IX.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluvasauzatvára na dobu určitú, do31.8.2022.
2. Táto zmluva zanikne písomnou dohodou zmluvných stľán, písomným odstupením od

zmluvy, alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.

3. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán' táto zaníká dňom uvedeným v tejto

đohode (ďalej len ,,deň záníku zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné
nároky strán dohody vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou
zmluvnou stranou ku dňu ztniku zmluvy dohodou. 8.4.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami $ 344 a nasl.



a) SET bielizeň na posteľ ( vankúš, paplón, plachta) (1 kus)....... 1,38 €
b) OBRUS (1 kus).... 0,58 €
e) DEI(A (lkus) .. 1,50 €

Đ PAPLÓN vtĺÚľno (lkus). '. 3,30 €
g) VANKUS VNUTRO (lkus)
h) ZACL)NA (tkus)
i) ZÁVES (lkus)
j) PLACHTA ( jednotlivo)........
k) UTERÁK detský (do 8 kg)....
l) UTERÁK detský (dol0 kg)......
m) UTERÁK detský (do16 kg).....
n) UTERAK detský (đo24 kg)''.......
o) UTERÁK ....

.......I,20€
1,80 €

. .. . . ...0,3ó €
.......10,80€
.......ló,80€

22,80€

p) MATRAC . .4,90 e
ľ) KoBEREC m2. ..l,29 €
Ceny sú uvedené vľátane DPH. V cenách sűuž započítané všetky náklady poskýovateľa.

v.
Platobné podmienky

1. Poskýovateľ vyhotoví fakturu na zźtklade telefonickej objednávky objednávateľa a

dodacieho listu poskýovateľa, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry.
2. Faktúra je splatná do 14 dni odo dňa jej doručenia objednávateľovi bezhotovostným

prevodom na účet poskýovateľa. Za d,ei splnenia peňažného záväzku sa povaŽuje deň
odpísania dlžnej sumy z ilětu objednávatel'a v prospech poskytovateľa.

3. V prípade' že faktura nebude obsahovat'všetky údaje podľa $ 74 ods. I zźlkonač,.222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o dani z
pridanej 4 hodnotý'), resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená,
objednávateľ ju vráti poskýovateľovi na doplnenie (prepracovanie) a nová lehota splatnosti
zaěne plynúť dňom doručenia doplnenej (prepracovanej) faktúry objednávateľovi.

4. Poskýovateľ' ktoľý uvedie na faktúre daň sa zaväzują Že odvedie daň spľávcovi dane v
lehote ustanovenej v $ 78 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty. Porušenie tejto daňovej
povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne zźryäzného právneho predpisu je podstatným
porušením zmluvy a dôvodom na okamŽité odstúpenie objednávateľa od tejto zmluvy.

5. V prípade omeškania platby za predmet zmluvy má poskytovateľ právo fakturovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02o/o z dlžnej čiastky Za každý
deň omeškania.

vI.
Zodpovednost'za vady

1. Poskýovateľ zodpovedá za vady, ktoré má bielizeň v čase jej odovzdania objednávateľovi.
Za vađy, ktoľé sa prejavili po odovzdaní bieliznę zodpovedá poskýovateľ iba vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho povinností.

2. Poskýovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené pouŽitím chybných inťormácií
uvedených na etikete bielizne nachádzajúcej sa na bielizni a poskýovateľ na ich
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zźlkonač,. 5131199| Zb. obchodný zákonrik v zneni neskorších predpisov (ďalej len

,,obchodný zákonník"). odstupenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byt
doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej Stľane,

ktorá svoju povinnosť porušila.

5. obe strany sú opľávnené odstúpiť od zmluvy pokiaľ dôjde k podstatnému porušeniu
zmluvných podmienok. Podstatným porušením zmluvných podmienok sa rozumie :

a) porušenie povinnosti poskýovatel'a stanovenej v čl. 5 bode 2 zmluvy,
b) porušenie povinnosti poskýovateľa stanovenej v čl. ó bode 5 zmluvy,
c) nezaplatenie faktur poskýovateľa objednávateľom v lehote dlhšej ako 10 dní po lehote
splatnosti.

6. objednávateľ je oprávnený okamžite odstupiť od zmluvy tjež v prípade, ak
poskýovatel'vstupil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo súd

zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku úpadcu (poskytovateľa).

]. objednávateľ má právo túto zmluw vypovedať písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je v tomto prípade trojmesačná a zač,ina plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca, ktorý nasleduje po kalendámom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
poskýovatel'ovi.

8. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňat'len písomnou formou dodatkom k zmluve
podpísaným oboma zmluvnými stranami.

9. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktoých 1 exemplár dostane objednávateľ a 7

exemplár dostane poskýovateľ.
10. Pĺáva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými

ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných a úěinných nauzemi Slovenskej ľepubliky.

1 1. Zmluvné strany (každá' sama za seba) zhodne vyhlasujú, Že sú plne spôsobilé na právne

úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je Žiadnym spôsobom obmedzená a že táto zmluva nebola
uzavrętá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných a nevyhovujúcich podmienok pre niektoru zo
zmluvných strán. Súčasnę zmluvné strany (kaŽdá sama za seba) zhodne vyhlasujú, Že sa s
touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, zaväzuju sa ustanovenia tejto

zmluvy dobrovol'ne plniť a tuto zmluvu vlastnoručne podpísali prostredníctvom svojich
oprávnených zástupcov na znak toho, Že je určitá a ztozumiteľná a že zodpovedá ich
slobodnej a váŽnej vôli'

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle (internetovej stľánke) objednávateľa ($ 47a ods. 1 občianskeho zákonníka v spojení s $
l ods' 2 obchodného zákonníka a s $ 5a ods. I,6 a9 zźtkona o slobodnom prístupe k
informáciám).

JJM
Żele

966 81
lČo: s

ZA edná za poskýovatr

Y Žarnovi--,Y Zi|ine, Ĺ__* _
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Filranćnú operáciu alebo jě|

časť
- je moŽné Vykonať
_-nie-jlffiđrrať
tnehodiace sa pt.l')i!íknĺe

Meno a priezvisko

Dáur:|. /t.C9.
Podpis:

Finančnú operáciu alebo jej

časť
- je moŽné vykonať
_ -ľĺrie-roožnóły]<enať

'l1el)odioc€ 9 píeóiaíkĺrile

Meno a priezvisko vedúceho

ľ, /ő//r,

Podpis: L1

,?

')a čy'


