
 

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 

Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov v oblasti poskytovania  slu-

žieb prania prádla a čistenia šatstva 

 

 
      I. 

     Zmluvné strany 

 

AQUADENO s.r.o. 

Lovčická 42 

919 27  Brestovany 

IČO: 47086301 

DIČ: 2023763962 

IčDPH: SK2023763962 

Zastúpený: Denis Frančiak, konateľ 

 

 

na strane jednej (ďalej len ”poskytovateľ”) 

 

 

Spojená škola  

Ul. SNP 30 

900 28 Ivanka pri Dunaji 

IČO: 42128919 

DIČ: 2022503923 

Zastúpený: Ing. Katarína Kubišová, riaditeľka školy 

                                        

  

na strane druhej (ďalej len ”klient”) 

 

 

     AQUADENO s.r.o. je spoločnosť, ktorá poskytuje na základe Zmlúv o spolupráci 

svojim klientom  pracie a žehliace služby.  

 

     Spojená škola v Ivanke pri Dunaji je štátna rozpočtová organizácia, ktorá 

okrem výchovno-vzdelávacej činnosti poskytuje študentom a verejnosti aj ubytova-

cie služby. Má dve organizačné zložky: 

- Strednú odbornú školu agrotechnickú, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo, 

ktorej súčasťou je školský internát- turistická ubytovňa Gaštanka 

- Strednú odbornú školu pôdohospodársku a veterinárnu, Ul. SNP 30, 900 28 

Ivanka pri Dunaji, ktorej súčasťou je školský internát. 
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II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je stanovenie podmienok, za ktorých bude klient 

uhrádzať poskytovateľovi za vykonávanie pracích a žehliacich služieb. 

 

III. 

Úhrada nákladov za pranie a žehlenie  

bielizne 

 

  Zmluvné strany sa dohodli, že odo dňa 15.05.2019 bude poskytovateľ   

poskytovať klientovi pracie a žehliace služby. 

 

  Preberanie a odovzdávanie materiálu (prevzatie špinavého a odovzdanie vy-

čisteného materiálu) sa uskutoční v objektoch organizačných zložiek objednávateľa: 

- organizačná zložka Stredná odborná škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji 

- organizačná zložka Stredná odborná škola J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, Berno-

lákovo, 

a to na základe telefonickej objednávky kontaktných pracovníkov, minimálne 24 

hodín pred požadovaným termínom prevzatia špinavého materiálu. 

Kontaktní pracovníci sú: 

- za klienta: Zlatica Krajčovičová – pre SOŠ Ivanka pri Dunaji,  

                    telefón 0948    723 972 

             Jaroslava Čechovičová – pre ubytovňu Gaštanka v Bernolákove, 

                              telefón 0948 723 876 

 

- za poskytovateľa: Denis Frančiak, telefón 0940 505 333 

 

  Úhrada za vykonané pracie a žehliace služby bude realizovaná na základe 

faktúry vystavenej poskytovateľom. Faktúry  s dodacími listami vystaví poskytovateľ 

dvakrát mesačne. Splatnosť faktúr je sedem (7) dní. 

 

  Vo faktúrach týkajúcich sa školského internátu – turistickej ubytovne Gaštan-

ka v Bernolákove bude poskytovateľ uvádzať aj IČDPH: SK2022503923. Tieto faktúry 

bude klient uhrádzať z bankového účtu Štátnej pokladnice, číslo účtu:  

SK25 8180 0000 0070 0047 3723. 

 

  V ostatných faktúrach, ktoré sa nebudú týkať Gaštanky, nebude poskytovateľ 

uvádzať IČDPH klienta. Tieto faktúry bude klient uhrádzať z bankového účtu Štát-

nej pokladnice, číslo účtu:  

SK76 8180 0000 0070 0047 3678. 

 

  Zmluvné strany sa dohodli, že prílohou zmluvy bude aktuálny cenník  

poskytovateľa služby. 
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IV. 

Kvalita služieb, hygienické zabezpečenie 

 

1. Poskytovateľ ručí za kvalitu komplexnej služby a bezplatne odstráni vadné 

plnenie zjavne ním spôsobené. 

Poskytovateľ vadné plnenie preberie do troch pracovných dní od oznámenia 

klienta o vadnom plnení, alebo po dohode s klientom v inej lehote. 

Poskytovateľ odstráni vadné plnenie do troch pracovných dní od jeho pre-

vzatia, najdlhšie v dohodnutej lehote. 

2. Poskytovateľ zodpovedá za prípadnú preukázateľne zavinenú stratu, zámenu 

alebo poškodenie materiálu. Pokiaľ je poskytovateľ zodpovedný za vady, má 

klient právo na uplatnenie náhrady škody. 

3. Poskytovateľ môže odmietnuť službu v prípade nevhodnosti materiálu pre-

vzatého od klienta na požadovaný druh služby. 

4. Poskytovateľ nezodpovedá za kvalitu služby, ak klient trvá na vykonaní služ-

by, napriek upozorneniu zo strany poskytovateľa, že je riziko poškodenia pri 

vykonaní služby a nemožno poškodenie vylúčiť ani pri vynaložení odbornej 

starostlivosti. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť 

dňa 15.05.2019.  

2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno ukončiť písomnou dohodou zmluv-

ných strán alebo výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jeden 

(1) mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po jej doručení druhej zmluvnej 

strane. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto zmluvy je dôverný a zaväzujú sa o ňom 

zachovávať mlčanlivosť. 

4. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné urobiť len písomnou do-

hodou zmluvných strán vo forme dodatku k zmluve. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú 

stranu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli,  ju podpísali. 

 

 Ivanka pri Dunaji, dňa 15.05.2019  Ivanka pri Dunaji, dňa 15.05.2019 

 

 

 

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

AQUADENO s.r.o.       Spojená škola 

  Denis Frančiak        Ing. Katarína Kubišová 

      poskytovateľ                              klient 

                 


