
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb 
Uzatvorená podľa  §269 ods. 2 zák. Č. 513/91 Zb. zák. /Obch. zák./ 

 

 

Čl. 1. Zmluvné strany 

 

 

Odberateľ:  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Cyprichova 42, 835 01 Bratislava 

  V zastúpení: Mgr. Janette Motlová 

  IČO: 00681385 

  DIČ: 2020796415 

  Bank. Spojenie: Štátna pokladnica 

  Číslo účtu: IBAN SK12 8180 0000 0070 0063 0127 

 

Zhotoviteľ:  Vanda Ňuňuková 

  Markova 3 

  851 01 Bratislava 

  IČO: 40224431 

  DIČ: 1025734281 

  IČ DPH: Nie je platcom DPH 

  Bank. Spojenie: VÚB Bratislava 

  Číslo účtu: IBAN SK09 0200 0000 0013 7401 5455 

  Zapísaný: Obvodný úrad Bratislava V. 

  V živnostenskom registri pod číslom A 1697/92 

 

 

Čl. 2. Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy o poskytovaní upratovacích služieb (ďalej len „zmluva“ ) je záväzok 

Poskytovateľa poskytovať odberateľovi upratovacie služby a  podmienok, v rozsahu a spôsobom 

ďalej uvedeným v tejto zmluve a záväzok Odberateľa zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnuté 

upratovacie služby zmluvne dohodnutú cenu. 

 

2.2 Poskytovateľ je povinný poskytovať predmet plnenia Odberateľovi počnúc dňom účinnosti 

zmluvy v mieste plnenia v budove Allianz, Račianska 62, 831 02  Bratislava kedykoľvek v čase od 

14.00 do 21.00 každý utorok a piatok, okrem prípadov, že na tento deň  prípadne štátny sviatok 

alebo deň pracovného pokoja SR, pokiaľ sa strany nedohodli inak.  

 

2.3 Odberateľ umožní Poskytovateľovi vstup na miesto plnenia a  odovzdá kľúč. 

 

2.4 Obe zmluvné strany sa touto zmluvou zaväzujú na plnenie povinností podľa tejto zmluvy 

a práva z nej vyplývajúce prijímajú. 

 



 

Čl. 3. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať práce odborne a  kvalitne na základe zoznamu prác, 

ktoré sú definované v prílohe č. 1. 

 

3.2. Poskytovateľ vykonáva upratovacie služby osobne alebo prostredníctvom svojich na to 

určených pracovníkov. 

 

3.3. Odberateľ zabezpečí, aby miesto plnenia bolo sprístupnené Poskytovateľovi po celú dobu 

plnenia predmetu zmluvy. 

 

3.4. Odberateľ zabezpečí Poskytovateľovi priestor na likvidáciu resp. sústreďovanie odpadu, 

ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy. Poskytovateľ je povinný riadiť sa pritom pokynmi 

klienta Odberateľa. Za likvidáciu vzniknutého odpadu zodpovedá Odberateľ. 

 

3.5 Poskytovateľ sa zaväzuje používať pri výkone upratovacích prác čistiace prostriedky, ktoré sú 

vhodné pre použitie u odberateľa a ich používanie je povolené MZ SR. 

 

3.6 Poskytovateľ zodpovedá za škody na majetku, nachádzajúce sa v  mieste plnenia spôsobené 

preukázateľne Poskytovateľom alebo aj osobami, ktoré na výkon prác použil. 

 

3.7 Poskytovateľ je povinný odovzdať všetky veci nájdené v mieste plnenia určenej osobe 

Odberateľa a tejto tiež nahlásiť všetky zistené závady a  poškodenia nábytku a ostatného 

zariadenia v mieste plnenia. 

 

3.8 Poskytovateľ alebo osoby, ktoré na výkon práce použil, majú zakázané nahliadať do 

písomných dokladov a dokumentov Odberateľa. 

 

 

Čl.4. Cena a platobné podmienky 

 

4.1 Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

zák.č.18/1996 Zb. zák. o cenách v platnom znení vo výške: 

 

   250,- Eur za mesiac 

 

Poskytovateľ nie je platcom DPH 

 

4.2 Cena sa môže pri jednotlivých faktúrach zmeniť v  závislosti od vykonaných upratovacích 

služieb a použitých čistiacich a iných prostriedkov v tom ktorom mesiaci. 

 

4.3 Úprava zmluvnej ceny jej zvýšením je možná iba na základe písomného návrhu Poskytovateľa 

a následnej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaného dodatku . 

 

4.4 Úhrada ceny za plnenie predmetu zmluvy sa uskutočňuje na základe mesačnej faktúry 

vystavenej Poskytovateľom a doručenej Odberateľovi do 7.dňa v mesiaci nasledujúcom po 

mesiaci, v ktorom bolo fakturované plnenie poskytnuté. Faktúra je splatná do 14 dní od jej 



doručenia. Platba sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa. Za deň 

úhrady sa považuje deň odpísania sumy z Účtu Odberateľa. 

 

4.5. Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť v  prípade ak je Odberateľ , napriek písomnej výzve 

Poskytovateľa, v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 30 dní, pričom nie je povinný poskytnúť 

mu dodatočnú lehotu na plnenie. Odstúpením sa zmluva zrušuje od momentu doručenia 

písomného vyhotovenia odstúpenia druhej zmluvnej strany.  

 

Čl.5. Záruky 

 

5.1 Poskytovateľ zodpovedá za kvalitné vykonanie upratovacích služieb. 

 

5.2 Reklamácie týkajúce sa kvality alebo rozsahu upratovacích služieb je Odberateľ povinný 

oznámiť bezodkladne Poskytovateľovi. 

 

5.3 V prípade odôvodnenej reklamácie má Odberateľ právo požadovať odstránenie vád 

bezodkladne, ak je to zo strany Poskytovateľa možné. Ak vady nie je možné odstrániť, má právo 

Odberateľ na primeranú zľavu z ceny 

 

5.4 Odberateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v  prípade podstatného porušenia 

povinností Poskytovateľom a porušením povinností o zachovávaní mlčanlivosti. 

 

Čl. 6. Zodpovednosť a náhrada škody 

 

6.1 Ak niektorá zo zmluvných strán poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná 

nahradiť druhej strane škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak by preukázala, že porušenie 

povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.  

 

6.2 Na náhradu škody sa vzťahujú príslušné ustanovenia § 513/1991 Zb. z. Obchodného 

zákonníka. 

 

 

 

Čl.7. Trvanie a ukončenie zmluvy 

 

7.1 Táto zmluvy sa uzatvára dňom 15.10.2018 na dobu určitú do 31.12.2020. 

 

7.2 Zmluvné strany môžu účinnosť tejto zmluvy ukončiť nasledovne:  

 

 Dohodou môžu zmluvné strany ukončiť túto zmluvu k akémukoľvek dátumu. Dohoda 

musí byť písomná a musí byť podpísaná oprávnenými osobami oboch zmluvných 

strán. 

 Písomnou výpoveďou  z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu – výpovedná 

lehote je jednomesačná a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 



nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Výpoveď musí byť 

písomná a doručená druhej strane. 

 

 Odstúpením od zmluvy zo strany Dodávateľa alebo zo strany Poskytovateľa 

z dôvodov uvedených v tejto zmluve. Odstúpenie musí byť písomné, odôvodnené 

a musí byť doručené druhej strane. Odstúpením sa zmluva zrušuje od momentu 

doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa ukončenia zmluvy, budú 

doručované poštou na adresu určenú v záhlaví tejto zmluvy alebo osobne. 

 

7.4 Obe zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznamovať si navzájom zmenu kontaktných 

údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy. Účinnosť nových kontaktných údajov nastane 

momentom doručenia oznámenia o ich zmene druhej zmluvnej strane. 

 

 

Čl. 8 Záverečné ustanovenie 

 

8.1 Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom SR 

 

8.2 Na právne vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z  tejto zmluvy, ktoré nie sú touto zmluvou 

osobitne upravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a  ďalších 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných v  SR. 

 

8.3 Ak je niektoré ustanovenia tejto zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné alebo sa 

stane kedykoľvek po uzavretí tejto zmluvy, nebude dotknutá platnosť, účinnosť alebo 

vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v  takomto prípade zaväzujú 

bez zbytočného odkladu na základe vzájomnej dohody nahradiť takéto neplatné , neúčinné 

alebo nevykonateľné ustanovenia zmluvy novým ustanovením, ktoré bude platné, účinné 

a vykonateľné a ktoré bude najviac zodpovedať hospodárskemu účelu nahrádzaného 

ustanovenia. Do tohto času platí zodpovedajúca právna úprava podľa platných právnych 

predpisov. 

 

8.4 Zmluvné strany sú povinné počas trvania účinnosti zmluvy i  po jej ukončení zachovávať 

mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktorými sa rozumejú akékoľvek informácie a  skutočnosti 

o ktorých sa strany dozvedeli v súvislosti so zmluvou respektíve plnením podľa tejto zmluvy.  

 

8.5 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sú pre obidve strany záväzné len vtedy, ak boli 

vykonávané vo forme písomného a očíslovaného dodatku a podpísané oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 

 

8.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 

8.7 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že ich prejavená vôľa je slobodná a  vážna, ich spôsobilosť 

na právne účely nie je obmedzená, s predmetom zmluvy sú oprávnení nakladať, že si zmluvu 



riadne prečítali, jej obsah im je plne zrozumiteľný a  určitý, súhlasia s ním, čo svojimi 

vlastnoručnými podpismi potvrdzujú. 

 

8.8 Zmluva nadobúda účinnosť dňom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa:      V Bratislave, dňa: 

 

Za Poskytovateľa:     Za odberateľa: 

 

 

 

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

Vanda Ňuňuková   Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  

Janette Motlová, riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

 

Zoznam prác: 

 

- Vysávanie kancelárií na 2NP č. 

108,110,116,117,118,118a,118b,119,120,121,122,123,124,127 

- Utieranie prachu v kanceláriách – stoly, komody, poličky 

- Umývanie umývadiel v kanceláriách 

 

 

 


