
 

 

Zmluva o zabezpečení čistenia a prania bielizne pre zariadenie sociálnych 

služieb uzavretá podľa  § 51 Občianskeho zákonníka 
 

  

 

Zmluvné strany: 

 

Obchodné meno:    Kora – Kornélia Murínová 

Sídlo:     Gorkého 1453/17, 986 01 Fiľakovo 
Štatutárny orgán:    Kornélia Murínová 
IČO:     40 615 324 
DIČ:    1035457346 
Bankové spojenie /IBAN/:     SK64 0900 0000 0003 4105 2597 
/ďalej len „dodávateľ“/ 

a 
 

Obchodné meno:   Nezábudka, n.o. 

Sídlo:    Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo 
Štatutárny orgán:     Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o. 
IČO:     42 000 041 
DIČ:    2022103842 
Bankové spojenie /IBAN/:     SK19 0200 0000 0032 3051 1758  
/ďalej len „odberateľ“/ 
 
 
Zmluvné strany nie sú platcami DPH. 

 

I. 

Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je čistenie a pranie bielizne pre zariadenie sociálnych služieb     

Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, Fiľakovo.  
 
 

II.  

Miesto, čas a spôsob plnenia 

 
1. Miestom zabezpečenia prania a čistenia bielizne je prevádzka dodávateľa služby. 
2. Odberateľ pripraví a vytriedi špinavú bielizeň do textilných vriec podľa druhu (posteľná 

bielizeň, ostatná bielizeň, lôžkoviny – paplóny, vankúše, chrániče matracov) s uvedením 
množstva bielizne podľa druhu. 

3. Dodávateľ prevezme pripravenú bielizeň na pranie 1x týždenne (spravidla v pondelok). 
    V prípade potreby je možné dojednať aj ďalšie pranie. 
4. Dodávateľ vypratú bielizeň vráti odberateľovi do 7 dní od jej prevzatia spolu s faktúrou 
    za dodanú službu.           

 
III.  

Cenník za služby a spôsob plnenia  

 
1. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na nasledovných cenách za pranie: 



 

 

- posteľný set (obliečka na paplón a vankúš, plachta)  -  3,30€/1set 
- paplón, matracový chránič, vankúš                             - 6,00€/1 kus 
- ostatná bielizeň                                                            - 2,50€/1 kg 

2.  Odberateľ uhradí faktúru do 7 dní od jej doručenia.  
 

IV. Ostatné dojednané podmienky 
 

1. Ceny za služby uvedené v časti III., bod 1 je možné zmeniť vzájomnou dohodou 
dodávateľa a odberateľa v prípade preukázaných zvýšených nákladov na dojednané 
služby. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
3. Výpovedná doba pre dodávateľa aj odberateľa je dva mesiace a začína plynúť od prvého 

dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená.  
4. Ostatné podmienky zmluvného vzťahu sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka.  
 
 
 

           Vo Fiľakove 24.04.2018 
 
 
 
 
          ------------------------------                                                             ---------------------------------- 

 
          Dodávateľ                                                                                    Odberateľ 

  
 
 
 
 
 
 
 


