
 

ZMLUVA č.  1/2020 

o poskytovaní čistiacich prostriedkov a upratovacích prác uzatvorená podľa § 269  

ods. 2 zákona   č. 513/1991  Zb. Obchodného zákonníka 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   Obec Kapušany 

Sídlo:    Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany 

 Zastúpená:   RNDr. Slávka Guteková, starostka obce 

IČO:    327 239 

Bankové spojenie:  VÚB Prešov 

IBAN:    SK74 0200 0000 0000 0362 4572 

a 

Poskytovateľ   Ing. Milan Maňkoš 

Sídlo:    Ardova 1/2, 082 12 Kapušany 

IČO:    43206034 

Bankové spojenie:  ČSOB Prešov 

Číslo účtu:   SK56  7500 0000 0040 0162 4622 

 DIČ:    1074318740 

 IČ DPH:   SK 1074318740 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy zo strany poskytovateľa je zabezpečenie čistiacich 

prostriedkov a upratovacích  prác nebytového priestoru v objekte  Kultúrneho domu 

v Kapušanoch na ulici Dubová č. 324/8. 

2. Objednávateľ od poskytovateľa požaduje zabezpečenie čistiacich prostriedkov 

a upratovacích prác v budove Kultúrneho domu v Kapušanoch - spoločenská sála, 

spoločné priestory, WC muži, WC ženy a dopĺňanie hygienických potrieb (toaletný 

papier, mydlo, papierové utierky).   

3. Dohodnuté práce bude poskytovateľ zabezpečovať dvakrát týždenne, t.j. v dňoch 

pracovného pokoja (ďalej len „dohodnutý termín“). Bez predchádzajúcej dohody          

s objednávateľom nie je poskytovateľ oprávnený akokoľvek meniť dohodnutý termín. 

4. Rozsah prác: 

a) zametanie a umývanie podláh saponátom,  

b) umývanie umývadiel čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami, 

c) umývanie WC mís a pisoára čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami, 

d) utieranie prachu na bežne dostupných priestoroch a na parapetách, 

e) vynášanie smetí,  

f) umývanie kľučiek na dverách saponátom a dezinfekčným prostriedkom, 

g) pravidelné dopĺňanie hygienických potrieb. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že  zaplatí poskytovateľovi cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

 

Článok III. 

Čistiaci materiál a vybavenie 

1. Poskytovateľ zabezpečí na vykonanie dohodnutých upratovacích prác potrebné 

čistiace a mechanické prostriedky. Čistiace prostriedky musia byť ekologicky 

nezávadné  a v maximálnej miere šetrné voči životnému prostrediu.  

 



 

 

 

Článok IV. 

Povinnosti poskytovateľa 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje:  

a) vykonávať dohodnuté práce odborne, starostlivo, hospodárne podľa požiadaviek 

objednávateľa  v určených priestoroch,  

b) zabezpečiť dohodnuté práce v zmysle dodržiavania protipožiarnych, 

bezpečnostných a vnútorných predpisov objednávateľa, 

c) bezodkladne oznámiť objednávateľovi počas vykonávania dohodnutých 

upratovacích prác zistené závady, nedostatky a škody na inventári, zariadeniach, 

elektrických zariadeniach v mieste vykonávania dohodnutých prác.  

2. Poskytovateľ zodpovedá za svojich zamestnancov v oblasti BOZP a PO v zmysle 

platných právnych predpisov a na vlastné náklady. 

3. Poskytovateľ je povinný po ukončení upratovacích prác skontrolovať a zatvoriť všetky 

okná a uzamknúť miestnosť spoločenskej sály. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti objednávateľa  

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť:     

a) prístup k teplej a studenej vode, elektrickej energii a osvetleniu v potrebnej miere 

na vykonávanie dohodnutých upratovacích prác, 

b) umožniť povereným osobám poskytovateľa bezproblémový prístup k priestorom 

výkonu dohodnutých upratovacích prác,   

c) bezplatne poskytnúť vlastné odpadové hospodárstvo na ekologickú likvidáciu 

odpadov, t.j. bežný komunál, separovaný zber (plastové obaly, papierové 

obaly/kartóny a sklo). Likvidácia nebezpečného odpadu a bioodpadu nie je 

obsahom tohto záväzku. 

2. Objednávateľ  je oprávnený kontrolovať vykonávanie upratovacích prác. Ak zistí, že 

poskytovateľ vykonáva práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený 

dožadovať sa odstránenia závad. Poskytovateľ sa zaväzuje tieto nedostatky 

neodkladne odstrániť.  

 

Článok VI. 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. Predmet zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán a jej výška je: 83 EUR/mesiac/ s DPH (slovom: osemdesiat 

tri eur). Poskytovateľ   je platcom  DPH. 

2. V cene za jeden mesiac sú zohľadnené všetky náklady, ktoré poskytovateľ vynaloží za 

účelom splnenia predmetu tejto zmluvy, vrátane čistiacich a mechanických 

prostriedkov, hygienických potrieb a použitej vody. 

3. Úhrada ceny za plnenie predmetu zmluvy sa uskutočňuje na základe mesačnej faktúry, 

vystavenej poskytovateľom na konci kalendárneho mesiaca, ktorá je splatná do 14 dní 

od jej doručenia. Platba sa uskutočňuje prevodným príkazom na účet poskytovateľa č. 

SK56  7500 0000 0040 0162 4622. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania ceny na 

účet poskytovateľa. 
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Článok VII. 

Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škody 

1. V prípade nedodržania harmonogramu upratovacích prác objednávateľ požaduje 

okamžitú nápravu. Ak nebudú nedostatky bezodkladne (najneskôr do nasledujúceho 

dňa) odstránené, objednávateľ má právo nezaplatiť za nevykonané práce.  

2. Na opakované nedodržanie harmonogramu a kvality upratovacích prác bude 

poskytovateľ písomne upozornený. Opakované písomné upozornenie bude mať za 

následok zníženie mesačnej fakturovanej zmluvy o 10%.  

3. V prípade poškodenia majetku objednávateľa  poskytovateľom je tento povinný uviesť 

majetok do pôvodného stavu na svoje náklady. Ak to nebude možné, potom sa  

poskytovateľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi škody, ktoré mu svojou činnosťou 

spôsobil. 

Článok VIII. 

Platnosť zmluvy a výpovedná lehota 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni  zverejnenia na webovom sídle Obce Kapušany. 

2. Zmluva sa uzatvára  na dobu neurčitú. 

3. Obidve zmluvné strany môžu účinnosť tejto zmluvy ukončiť dohodou alebo ju 

písomne vypovedať i bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3-mesačná a začne 

plynúť prvým kalendárnym dňom v nasledujúcom mesiaci po doručení výpovede. 

Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. 

4. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sú pre obidve strany záväzné len vtedy, ak 

boli vykonané v písomnej forme a podpísané zástupcami zmluvných strán. 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich obojstranného 

súhlasu, slobodne a vážne, bez akéhokoľvek nátlaku. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po 

jednom rovnopise.  

 

V Kapušanoch dňa 13. 05. 2020 

 

 

 

Objednávateľ :    ........................................................ 

       RNDr. Slávka Guteková 

                    starostka obce 

 

 

 

 

                         

      Poskytovateľ:    ....................................................... 

       Ing. Milan Maňkoš 
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