
Zmluva poskytovaní služieb
uzatvorená v zmysle § 269 Obchodného zákonníka medzi:

(ďalej len „Zmluva“):

Čl. I
Zmluvné strany 

Poskytovateľ: VALIN s.r.o.
Sídlo:                             Pri Celulózke 1376, 010 01  Žilina
Zápis: Obchodný  register  Okresného  súdu  v Žiline,  Oddiel:  Sro,  Vložka  č.: 

                                          1728/L
IČO:                             36 440 884
IČ DPH:                             SK 2022141506               
Bankové spojenie:                       Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu:                                    SK7611000000002929894321
Zastúpený:                                   Ing. Stanislav Gjašik, riaditeľ

           (ďalej len ako poskytovateľ)
                 a

Objednávateľ: Dopravná akadémia
Sídlo: Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina
Zastúpená: Ing. Mária Vítova, PhD.
IČO: 00651117
DIČ: 2020639104
IBAN: SK76 1100 0000 0029 2989 4321
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj

(ďalej len ako objednávateľ)

Čl. II
Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ  sa zaväzuje,  že za podmienok dohodnutých  v tejto   zmluve bude zabezpečovať  pre potreby 
objednávateľa  poskytovanie služieb - pranie bielizne, v rozsahu podľa jednotlivých potvrdených výmenných 
lístkov pri odvoze a dovoze bielizne, ktoré budú potvrdené oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

2. Miestom vyzdvihnutia  bielizne je   „  Dopravná akadémia“  na adrese:  Rosinská cesta 2,  010 08 Žilina, kde 
poverený  pracovník  poskytovateľa  preberie  od  povereného  pracovníka  objednávateľa  bielizeň  v rozsahu 
a množstve uvedeného v pripojenom výmennom lístku.

3. Poskytovateľ  prehlasuje,  že  má  podnikateľské  oprávnenie,  technické  a odborné  vybavenie  na  plnenie 
predmetu zmluvy. 

Čl. III
                                                             Práva a povinnosti zmluvných strán
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1. Zmluvné strany sa dohodli,  že dovoz a odvoz bielizne zabezpečí poskytovateľ,  a to v pracovné dni,  podľa 
vopred stanoveného časového harmonogramu dohodnutého telefonicky alebo e-mailom.

2. Poskytovateľ  sa  zaväzuje,  že  pre  objednávateľa  zabezpečí  pranie  bielizne  podľa  vopred  stanoveného 
časového harmonogramu dohodnutého telefonicky alebo e-mailom odo dňa jeho prevzatia.

3. Prevzatie bielizne sa uskutoční na základe vystaveného výmenného listu – objednávky na pranie, ktorú vystaví 
objednávateľ a ktorá obsahuje:

 Označenie zmluvných strán
 Presný názov bielizne
 Počet prevzatých kusov bielizne podľa druhu
 Počet vypratých kusov bielizne podľa druhu
 Dátum odovzdania a prevzatia bielizne
 Mená a podpisy zodpovedných osôb 

Výmenný list vyhotoví objednávateľ v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží objednávateľ a 1 poskytovateľ. 

4. Od prevzatia bielizne a podpisu výmenného listu za bielizeň zodpovedá poskytovateľ.

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude odovzdávať poskytovateľovi na pranie nadštandardne znečistenú alebo 
poškodenú bielizeň, resp. bielizeň, ktorá sa nebude dať vyprať bežným a štandardným spôsobom. V prípade, 
ak objednávateľ odovzdá na pranie poskytovateľovi takto znečistenú alebo poškodenú bielizeň, jej nevyčistenie 
alebo poškodenie nebude považované za relevantný dôvod pre reklamáciu zo strany objednávateľa.

6. Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  si  je  vedomý  životnosti  bielizne,  to  znamená,  že  poškodenia  vyplývajúce 
z opotrebenia bielizne nebude považované za relevantný dôvod pre reklamáciu zo strany objednávateľa ani 
nebude považovať takéto poškodenia za merateľnosť kvality poskytovaných služieb poskytovateľom.

Čl. IV
Cena a platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi cenu za vykonanie služieb, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy 
jedenkrát  (1)  mesačne  na  základe  poskytovateľom  vystavenej  faktúry,  ktorú  poskytovateľ  doručí 
objednávateľovi dohodnutým spôsobom, pričom výška fakturovanej sumy za poskytovanie služieb v každom 
mesiaci bude určená podľa rozsahu a objemu poskytnutých služieb poskytovateľom v danom fakturovanom 
období.

2. Poskytovateľ vystaví faktúru za pranie bielizne mesačne do 7 dní po uplynutí každého kalendárneho mesiaca.

3. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

4. Za  deň  úhrady  sa  považuje  deň  pripísania  platenej  sumy  na účet  poskytovateľa. V  prípade  nedodržania 
termínu splatnosti  má poskytovateľ  právo uplatniť  si  voči  dodávateľovi  úrok z  omeškania vo výške 0,05% 
z hodnoty nezaplatenej faktúry za každý deň omeškania.

5. Poskytovateľ má právo upraviť každoročne ceny dohodnuté v tejto zmluve voči Objednávateľovi vždy k 1.2. 
kalendárneho roka podľa:
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a) vývoja  úhrnného  indexu  spotrebiteľských  cien  k  31.12.  predchádzajúceho  roka,   ktorý  zverejňuje 
Štatistický úrad Slovenskej Republiky.

b) percentuálneho nárastu minimálnej mzdy oficiálne zverejnenou Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Základom  takejto  úpravy  sú  ceny  uvedené  v bode  1a)  tejto  zmluvy,  resp.  posledná  platná  výška  cien 
uvedených  v  zmysle  tohto  ustanovenia.  Prvá  takáto  úprava  cien  môže  byť  zrealizovaná  v roku  2018. 
Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi prípadnú zmenu cien v danom kalendárnom roku 
po zverejnení údajov Štatistickým úradom SR. V prípade nesúhlasu Objednávateľa s uvedenou zmenou cien 
majú  zmluvné  strany  právo  od  tejto  zmluvy  odstúpiť  s výpovednou  lehotou  3  mesiacov. O zmene  ceny 
poskytovaných služieb sa zmluvné strany zaväzujú uzavrieť dodatok k tejto zmluve, a to  v lehote do 15 dní 
od doručenia návrhu na zmenu ceny zo strany poskytovateľa objednávateľovi.

Čl.VI
Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pranie hotelovej  a reštauračnej bielizne v súlade s platnými odbornými 
a hygienickými normami.

2. Objednávateľ  je  povinný  pri  preberaní  vypratej  bielizne  skontrolovať,  či  nedošlo  k jeho  poškodeniu, 
skontrolovať kvalitu prania a skontrolovať počet kusov bielizne. V prípade zistenia nedostatkov je objednávateľ 
povinný ihneď pri preberaní bielizne tieto nedostatky reklamovať u poskytovateľa.

3. Poskytovateľ je povinný oprávnenú reklamáciu vybaviť do 2 pracovných dní od podania písomnej reklamácie.

4. Kontaktná osoba za poskytovateľa: Martina Funtíková,  +421 905 531 641, e-mail: martina.funtikova@valin.sk
Kontaktná za objednávateľa: Mgr. Mária Hubočanová, + 421 905 586 370, e-mail: mhubocanova@doaza.edu.sk

Čl.VII
Platnosť zmluvy a jej ukončenie

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú,  s platnosťou a účinnosťou odo dňa jej  podpísania  obidvoma zmluvnými 
stranami.

2. Ukončenie zmluvy, Dohoda o ukončení,   Odstúpenie a Výpoveď:
a/ Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, a to k termínu uvedenému v dohode.

b/ Zmluvné strany majú ďalej právo odstúpiť od tejto zmluvy pri existencii vážneho dôvodu, pre ktorý nie je 
možné spravodlivo požadovať zotrvanie v zmluvnom vzťahu.

Ktorákoľvek  zmluvná  strana  je  oprávnená  ukončiť  túto  zmluvu  písomným  odstúpením,  a to  najmä 
z nasledovných dôvodov:
- začatie konkurzného konania na majetok zmluvného partnera alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie 

konkurzu z dôvodu nedostatku majetku,
- nezaplatenie peňažných náhrad, ktoré sa majú zaplatiť na základe tejto zmluvy napriek dvojnásobnej 

písomnej výzve za stanovenia dodatočnej lehoty o dĺžke minimálne 60 dní po uplynutí  dohodnutého 
platobného cieľa, pričom sa k nezaplatenej čiastke pripočítajú úroky z omeškania,

- pretrvávajúce zlé plnenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, pričom sa objednávateľ zaväzuje upozorniť 
zhotoviteľa písomne na vady v plnení a pripustí primeranú lehotu na odstránenie vád,

- prípad keď nedôjde ku dohode o cene na budúce obdobie
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Účinky odstúpenia nastanú po uplynutí šesťmesačnej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo písomné odstúpenie od zmluvy doručené druhej zmluvnej 
strane.  Zásielka sa považuje  za doručenú jej  prevzatím,  prípadne nasledujúci  deň po uplynutí  odbernej 
lehoty, pokiaľ si adresát uloženú zásielku nevyzdvihne alebo odmietne jej prevzatie.

c/  Ktorákoľvek  zmluvná  strana  je  oprávnená  ukončiť  túto  zmluvu  aj  písomnou  výpoveďou,  a to  aj  bez 
uvedenia dôvodu. Účinky výpovede nastanú po uplynutí dvanásťmesačnej lehoty, ktorá začne plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď zmluvy doručené 
druhej  zmluvnej  strane.  Zásielka  sa  považuje  za  doručenú  jej  prevzatím,  prípadne  nasledujúci  deň  po 
uplynutí odbernej lehoty, pokiaľ si adresát uloženú zásielku nevyzdvihne alebo odmietne jej prevzatie.

3.  Pri zániku zmluvy sa strany zaväzujú do 14 dní od dňa účinnosti zániku zmluvy vysporiadať si vzájomné záväzky a 
pohľadávky.  V  prípade  nevysporiadania  záväzkov  a  pohľadávok  v  uvedenom  termíne  dlžná  strana  zaplatí  úrok 
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania platby záväzku.

Čl.VIII
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť od 12.03.2018 a uzatvára sa na dobu neurčitú.

2. Pokiaľ  nebolo  dohodnuté  inak,  právne  vzťahy  zmluvných  strán  sa  ďalej  upravujú  Obchodným  zákonníkom, 
ďalšími platnými právnymi predpismi a obchodnými zvyklosťami.

3. Zmeny zmluvy je možné vykonávať len vo forme písomných dodatkov pre platnosť ktorých sa vyžaduje podpis 
oboch strán.

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží 
jeden rovnopis tejto zmluvy.

5. Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  túto  kúpnu  zmluvu  si  riadne  prečítali,  jej  obsahu  a právnym  účinkom  z nej 
vyplývajúcich  porozumeli,  že  zmluva  nebola  podpísaná  v časovej  tiesni  a ani  za  nápadne  nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

Zoznam príloh:
Príloha č.1 – Jednotkové ceny za pranie bielizne + štandardné príplatky 

Za poskytovateľa: Za objednávateľa:

V Žiline, dňa 12.03.2018                V Žiline, dňa 12.03.2018

–––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––-                
       VALIN s.r.o.                                                                                             Dopravná akadémia
Ing. Stanislav Gjašik                                                                                       Ing. Mária Vítová, Phd.
   riaditeľ                                                                                                         riaditeľka školy        
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   Za poskytovateľa:            Za objednávateľa:

V Žiline, dňa 02.01.2018             V Žiline, dňa 02.01.2018

–––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––-                
       VALIN, s.r.o.                                                                                      Dopravná akadémia
 Ing. Stanislav Gjašik                                                                                      
            riaditeľ                                                                                                    
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