
ZMLUVA 

o poskytovaní služieb 

v zmysle § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

Zmluvné  strany  

 

 

ODBERATEĽ  :  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom   

                             v Bardejove, 

Sídlo:        Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov   

Zastúpený :        MUDr. Janou  Zbyňovskou – regionálnou hygieničkou 

Bankové spojenie: SK98 8180 0000 0070 0013 9311 

BIC:         SPSRSKBA 

IČO :         00611026  

DIČ :         2020627158 

 

DODÁVATEĽ:  Mgr. Ľudmila  Jaroščáková, upratovacie práce , 

                            Becherov 107, 086 35 Becherov 
Zastúpený       :   Mgr.  Ľudmilou  Jaroščákovou  

Bankové spojenie – č. účtu :  SLSP  Bardejov - 85150154/0900  

IBAN :                       SK56 0900 0000 0000 8515 0154      BIC: GIBASKBX 

IČO :                          34 516 247 

DIČ :                          1020020221 

 

 

čl.  I. 

Predmet  zmluvy 

 

 Predmetom  tejto zmluvy je vykonávanie upratovacích služieb 

 v priestoroch  budovy RUVZ   v  Bardejove o celkovej rozlohe  808,88 m²,  

 z toho 1x týždenne                                                          100,92  m² 

            2x týždenne                                                          289,61  m² 

            3x týždenne                                                          238,40  m² 

            2x mesačne / na základe pokynu/                         179,95  m² 

Súčasťou upratovacích služieb je upratovanie sociálnych  zariadení, chodieb a schodišťa  5x  

v týždni . Plocha  WC a chodieb je súčasťou   celkovej rozlohy.  

Periodicita, objem prác a upresnenie upratovaných priestorov sú uvedené v Prílohe č.1, ktorá 

tvorí  neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.                                                     

 

 

čl.   II. 

Rozsah  a obsah  predmetu  plnenia  

 

1. Upratovacie služby sa dodávateľ zaväzuje vykonávať v tomto rozsahu  : 

 

a/  Upratovanie 5x týždenne  / pondelok  až piatok  /:                                     

 - vysávanie kobercov , umývanie plávajúcej podlahy  

 - utieranie prachu ( nábytok, pracovné stoly, okenné parapetné  dosky  ) 

 - vynášanie  smetí 



  - umývanie a dezinfekcia soc. zariadení, umývadiel v kanceláriách, 

  - umývanie chodieb a schodišťa, umývanie dlažby 

       - preleštenie sklenených výplní dverí, konferenčných stolíkov 

       - upratovanie telocvične, chodby, schodiska , WC  

                                   

2. Upratovacie a čistiace  práce budú vykonané v jednozmennej prevádzke  

v dobe od   15.30 pondelok až štvrtok, v  piatok  od 14.00 hod. 

 Po odchode z budovy zamestnanec dodávateľa zapne zabezpečovaciu    

 signalizačnú techniku a uzamkne vchod do budovy. 

 

3.  Mimoriadne  požiadavky  odberateľa  nad dojednaný rozsah a charakter prác         

     budú u dodávateľa objednané ako samostatný  výkon prác za cenu dohodnutú 

     samostatným dodatkom k zmluve . 

 

Čl.   III 

Spolupôsobenie  odberateľa  

 

1. Odberateľ zabezpečí sprístupnenie všetkých upratovacích priestorov . 

 

2. Odberateľ určí pre styk s dodávateľom , pre kontrolu kvality vykonaných  

prác zodpovedného pracovníka . 

 

IV.   

Cena  

 

      Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na cene za vykonané služby : 

Celková cena za vykonané služby činí              590,00 EUR / mes.  

Firma nie je platcom DPH. 

Celková cena pozostáva z upratovania vrátane dodania čistiacich prostriedkov 

mimo toaletného papiera, papierových utierok, sáčkov do  odpadkových košov, 

ktoré si zabezpečí odberateľ.    

 

                                   

čl. V.  

   Fakturácia                                        

 

1. Dojednanú cenu bude dodávateľ fakturovať do 3 dní od ukončenia mesiaca 

so splatnosťou   10   dní . 

2. Odberateľ uskutoční úhradu prevodným príkazom na základe fakturácie . 

                                                                                                                         

čl.   VI . 

Zmena  zmluvných  podmienok  

 

     K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť na základe vzájomného rokovania  

    v  prípade požiadaviek odberateľa  pri zmene objemu prác. 

 

čl.  VII. 

Všeobecné  podmienky 

 

1. Zmluva sa uzatvára s účinnosťou od  01.01.2019  do 31.12.2019 . 



2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  obomi zmluvnými stranami a účinnosť 

3. nadobudne dňom nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR ( ďalej len “CRZ “ ).  

 

4. Akékoľvek zmeny a dodatky môžu byť uskutočnené po vzájomnej dohode   

písomnou formou . 

 

5. Pri porušení podmienok zmluvy môže jedna alebo druhá zmluvná strana  

zmluvu vypovedať .  

Výpovedná lehota je  3 mesiace odo dňa oznámenia výpovede . 

 

6.  Zmluvné strany vyhlasujú , že s podmienkami zmluvy súhlasia a potvrdzujú   to svojim 

podpisom  

 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že je zakázané postúpenie pohľadávok veriteľa bez 

predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa 

v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude neplatný. Súhlas dlžníka je platný len 

za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva 

zdravotníctva SR 

 

8. Zmluva ja vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení 

 

 

V Bardejove  dňa   27.12.2018    V Becherove, dňa................... 

 

 

 

 Odberateľ  :                                                                  Dodávateľ : 

MUDr. Jana Zbyňovská              Mgr. Ľudmila Jaroščáková 

Regionálna hygienička     

                                           

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 1  

 

Periodicita, obsah prác  a č. upratovaných miestností 

 

Upratovanie 3x  týždenne: pondelok, streda, piatok 

- vynášanie odpadov z košov 

- umývanie umývadiel v kanceláriách 

-čistenie a dezinfekcia WC, podláh v sociálnych zariadeniach, umývadiel 

-umývanie  chodieb 1.poschodie- chodba, vestibul schodisko,  

- chodba na prízemí, vstup do budovy 

-upratovanie kancelárií vedúceho HV č.47-48 / vynášanie košov, utieranie prachu, umývanie    

  plávajúcej podlahy, preleštenie sklenených častí stolov, dverí/ 

- upratovanie kancelárie sekretariátu č. 87, utieranie prachu, umývanie plávajúcej podlahy 

 preleštenie sklenených častí  stolov 

- upratovanie kuchynky č. 85 

 

Upratovanie 2x týždenne: utorok, štvrtok 

- utieranie nábytku, stolov, parapetných dosiek, umývanie plávajúcej podlahy, umývanie 

dlažby, umývanie PVC,  vysávanie  kobercov, 

- kancelárie č.32, 33, 35-36, 40,  43-44, 45-46, 52, 71-73, 86, 87 - kanc. RH 

 

Upratovanie 1x týždenne - suterén  piatok 

  - upratovanie telocvične č.18, WC č.11, chodba, vestibul, schodisko - povysávanie koberca, 

  umytie dlažby, PVC 

 

Upratovanie na základe pokynov 2x mesačne / piatok / 

- kancelária č. 34,  č. 41, č.42, zasadačka č. 80, poradňa zdravia č. 81-83 

 

 

 

 

 

 

 


