
 
                                                                                                 3/2012  

 Zmluva o dielo pranie a čistenie 
 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami : 
 

1. objednávavteľ : Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, 
                                      Važecká 3, 080 05 Prešov 
                                      zastúpený : riaditeľom DSS Mgr. Slavkom Poptrajanovskim 
                                       bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a. s. pobočka Prešov 

   č. ú. 8827223110/5600 
                                      IČO : 00691968 
  

2. zhotoviteľ : ALKA s. r. o. Prešov 
                          Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice 
                          zastúpený : konateľom Ing. Stanislavom Uhrinom 
                          bankové spojenie : ................................................. 
                          č. ú.: ....................................................................... 
                          IČO : 31655165 
 
s nasledovným obsahom : 
 

Čl. I. 
Predmet diela 

Zhotoviteľ sa zaväzuje prať, alebo vyčistiť pre objednávateľa posteľnú bielizeň a posteľné 
prikrývky, obrusy , deky a koberce. 

 
Čl. II. 

Čas zhotovenia a prevzatia diela 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pranie, alebo čistenie objednávateľovi uvedenú v čl. 

I. tejto zmluvy jedenkrát týždenne v týždennej dodacej lehote.  
2. Prepravu diela od zhotoviteľa si objednávateľ zabezpečí vlastným motorovým 

vozidlom. 
 

Čl. III. 
Cena diela 

Objednávateľ   sa   zaväzuje   zaplatiť zhotoviteľovi za  zhotovenie diela  cenu s DPH, 
podľa platných cenníkov zhotoviteľa. 
 

Čl. IV. 
Miesto plnenia 

V sídle zhotoviteľa podľa záhlavia tejto zmluvy. 
 

Čl. V. 
Platenie diela 

Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu formou faktúry. Faktúra musí 
obsahovať obvyklé náležitosti a je splatná do 10 dní odo dňa jej doručenia. 

 
 



 
 

 
Čl. VI. 

Zodpovednosť za vady tovaru 
Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. ObchZ. 
 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvu je možné zmeniť, alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán 
v písomnej forme. Zmena názvu banky a čísla účtu ktorejkoľvek zmluvnej strany 
nevyžaduje formu písomného dodatku. V týchto prípadoch postačuje jednostranné 
písomné, alebo telefonické oznámenie zmluvnej strany. 

2. Výpovedná lehota zmluvy je jeden mesiac. 
3. Účinnosť zmluvy je od 9. 1. 2012 do 31. 12. 2012 a je vyhotovená v dvoch 

exemplároch z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 
 
 
V Prešove 2. januára 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Objednávateľ                                                                          Zhotoviteľ 
 
  
 v. r.  Mgr. Slavko Poptrajanovski                                  v. r. Ing. Stanislav Uhrin 


