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ZMLUVA O SERVISNOM PRENÁJME FRESH 

 

Nájomca:  Prenajímateľ:  

Materská škola 

Miletičova 37 

Bratislava - mestská časť Ruţinov, 82108  

 

IČO: 31786995               IČ DPH:  2021457383 

Potvrdenie o pridelení (IČO) a identifikácii  

v Štatistickom registri, vydal Štatistický úrad SR 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

č.ú.: 1638442953/0200 

Otváracie hodiny: 07:00-16:00 

Kontaktná osoba: Eva Bednaričová  

Tel.: 02 5341 2435 E-mail: materskaskola@stonline.sk 

V zastúpení: Eva Bednaričová, riaditeľka materskej 

školy 

SALESIANER MIETTEX s. r. o. 

Kopčianska 92 

852 03 Bratislava 

 

IČO: 31 388 914 IČ DPH: SK2020358285 

Zapís. v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vloţka č. 

15176/B 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,                                             

č. ú.: 29 22860321/1100 

E-mail: office@salesianer.sk 

V zastúpení:  Michal Macháč, konateľ a 

  Andrea Urbánková, prokuristka 

 

 

 

Obchodný zástupca: Radoslav ILGO    Zákaznícky servis tel.: 02/68 255 111 

 

Adresa/y dodávky:   

Materská škola, Miletičova 37, Bratislava - mestská časť Ruţinov, 82108 

 

V rámci Servisného prenájmu si nájomca objednáva u prenajímateľa niţšie uvedené dávkovače uterákových 

roliek SM-Premium Dry, uterákové rolky, osvieţovače SM-Premium Air, neutralizátor SM-Premium SaniTizer, 

Safeseat a/alebo nádoby SM-FemCare podľa platobných a zmluvných podmienok uvedených v tejto zmluve: 

 

Počet  

kusov 
Označenie 

Paušálna cena na 4 týţdne v EUR bez DPH  

príjazd minimálne 1 krát za 4 týţdne 

1 Dávkovač uterákových roliek SM-Premium Dry, 2 ks 

uterákové rolky 

9,50 € 

 Uteráková rolka na obdobie 4 týţdňov  

 Dodatočná uteráková  rolka  

           všetky ceny sú bez DPH 

 

Počet  

kusov 
Označenie 

Paušálna cena na 4 týţdne v EUR bez DPH  

príjazd v 4 týţdňových intervaloch 

2 SM-Premium Air, s náplňou  20,10 € 

1 SM-Premium SaniTizer, s neutralizátorom 9,45 € 

 SM-FemCare, s neutralizátorom  

 SM-Safeseat, s čistiacim prostriedkom na toaletnú 

dosku 

 

              všetky ceny sú bez DPH 

 

Montáţ dávkovačov uskutoční:     prenajímateľ za poplatok   alebo     nájomca ..............EUR / dávkovač 

 

Čiastkové dopravné náklady: 0 EUR / príjazd   

 

Platba:   Bezhotovostne (na účet prenajímateľa)  
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Zmluvné podmienky 

 

1. Predmetom tejto zmluvy (ďalej len „Zmluva“) je servisný prenájom dávkovačov uterákových roliek SM-

Premium Dry (ďalej len „Dávkovač“), v rámci ktorého sa prenajímateľ zaväzuje poskytovať nájomcovi: a) 

prenechať nájomcovi na uţívanie dohodnutý počet Dávkovač(ov) a uterákových roliek, b) čistenie 

a údrţbu uterákových roliek, c) údrţbu prenajatých Dávkovač(ov). Dodacie mnoţstvo uterákových roliek 

sa zhoduje s počtom pouţitých uterákových roliek vyzdvihnutých pri poslednej výmene. 

 

2. Ak predmetom Zmluvy je tieţ servisný prenájom osvieţovačov SM-Premium Air (ďalej len 

„Osvieţovač“), prenajímateľ sa zaväzuje poskytovať nájomcovi: a) prenechať nájomcovi na uţívanie 

dohodnutý počet Osvieţovač(ov), b) dodávku a výmenu náplní v dohodnutých intervaloch. 

 

3. Ak predmetom Zmluvy je tieţ servisný prenájom neutralizátora SM-Premium SaniTizer (ďalej len 

„Neutralizátor“), prenajímateľ sa zaväzuje poskytovať nájomcovi: a) prenechať nájomcovi na uţívanie 

dohodnutý počet Neutralizátor(ov), b) údrţbu prenajatých Neutralizátor(ov), c) dodávku a výmenu náplní 

do Neutralizátor(a) v dohodnutých intervaloch. 

 

4. Ak predmetom Zmluvy je tieţ servisný prenájom zberných nádob SM-FemCare (ďalej len „Zberné 

nádoby“), prenajímateľ sa zaväzuje poskytovať nájomcovi: a) prenechať nájomcovi na uţívanie dohodnutý 

počet zberných nádob, b) servis a dodávky sáčkov s neutralizačnou látkouv dohodnutých intervaloch. 

 

5. Ak predmetom Zmluvy je tieţ servisný prenájom dávkovačov SM-Safeseat (ďalej len „Safeseat“), 

prenajímateľ sa zaväzuje poskytovať nájomcovi: a) prenechať nájomcovi na uţívanie dohodnutý počet 

dávkovačov, b) servis a dodávka náplne s čistiacim prostriedkom. 

 

6. Prenajaté Dávkovače, uterákové rolky, Osvieţovač(e), Neutralizátor, Zberné nádoby a Safeseat sú a ostanú 

vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa. Nájomca sa týmto zaväzuje pouţívať Dávkovač(e), uterákové 

rolky, Osvieţovač(e), Neutralizátor, Zberné nádoby a Safeseat dodané výhradne prenajímateľom. Servis 

Dávkovač(ov), Osvieţovač(ov), Neutralizátor(a), Zberných nádob, Safeseat(u), čistenie uterákových roliek 

smie vykonať výlučne prenajímateľ. Nájomca je povinný chrániť predmet Zmluvy pred poškodením, 

stratou a odcudzením. Za odcudzenie, stratu, poškodenie Dávkovač(ov), uterákových roliek, 

Osvieţovač(ov), Neutralizátor(ov), Zberných nádob a Safeseat(u) zodpovedá nájomca náhradnou cenou: 

Dávkovač uterákových roliek 133,84 EUR bez DPH, uteráková rolka 33,50 EUR bez DPH, Osvieţovač 

29,87 EUR bez DPH, Neutralizátor 46,23 EUR bez DPH, Zberná nádoba 94,12 EUR bez DPH, Safeseat 

26,50 EUR bez DPH. 

 

7. Za predmet Zmluvy sa nájomca zaväzuje platiť paušálnu cenu vo výške 100% zo stavu prenajatých 

Dávkovač(ov), uterákových roliek, Osvieţovač(ov), Neutralizátor(a), Zberných nádob a Safeseat za kaţdý 

aj začatý týţdeň trvania Zmluvy a to v termíne splatnosti uvedenej na faktúre. V prípade neuhradenia 

faktúry v lehote splatnosti je prenajímateľ oprávnený účtovať si úroky z omeškania vo výške 0,05% 

z dlţnej sumy za kaţdý aj začatý deň omeškania a vyhradzuje si právo zadrţať nasledujúce dodávky resp. 

poskytovanie iných sluţieb, pokiaľ nájomca neuhradí pohľadávku prenajímateľa, s ktorou je v omeškaní. 

Táto skutočnosť nemá vplyv na povinnosť nájomcu platiť paušálnu cenu vo výške 100% zo stavu 

prenajatých Dávkovač(ov), uterákových roliek, Osvieţovač(ov), Neutralizátor(a), Zberných nádob a 

Safeseat za kaţdý aj začatý týţdeň trvania Zmluvy. Ak nájomca, ktorý je v omeškaní s platbou paušálnej 

ceny a neuhradí dlţnú sumu ani do jedného týţdňa od písomnej výzvy na zaplatenie, je prenajímateľ 

oprávnený túto Zmluvu písomne vypovedať. V takom prípade sa zmluvný vzťah končí okamihom 

doručenia výpovede nájomcovi. Prenajímateľ je zároveň oprávnený v takomto prípade poţadovať od 

nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% paušálnej ceny zo stavu prenajatých Dávkovač(ov), 

uterákových roliek, Osvieţovač(ov), Neutralizátor(a), Zberných nádob a Safeseat, na ktorú by mal 

prenajímateľ nárok, keby táto Zmluva trvala po minimálnu dobu jej trvania, a to za obdobie odo dňa 

zániku tejto Zmluvy do konca minimálnej doby jej trvania. 

 

8. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany môţu Zmluvu písomne vypovedať 

prostredníctvom doporučeného listu doručeného prenajímateľovi pri dodrţaní min. 6 mesačnej výpovednej 

lehoty ku koncu príslušného kalendárneho roka, avšak nájomca môţe Zmluvu vypovedať aţ po uplynutí 3 

rokov od účinnosti Zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zmluvnou stranou 

a účinnosť dňom prvej dodávky na adresu dodávky. Počas výpovednej lehoty nie sú moţné zmeny 

celkového mnoţstva prenajatých dávkovačov, uterákových roliek, osvieţovačov, neutralizátora, zberných 

nádob a dávkovača s čistiacim prostriedkom. 
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9. Okrem ceny za servisný prenájom podľa tejto zmluvy sa nájomca zaväzuje platiť aj prípadné čiastkové 

náklady spojené s montáţou a dopravou dávkovačov, uterákových roliek, osvieţovačov, náplní do 

osvieţovačov, neutralizátora, náplní do neutralizátora, nádob, náplní do nádob, dávkovačov s čistiacim 

prostriedkom a čistiacich prostriedkov do dávkovačov, a to v termíne splatnosti uvedenej na faktúre. 

Prenajímateľ je oprávnený raz za kalendárny rok, s účinnosťou k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, 

zmeniť výšku cien podľa tejto zmluvy, a to na základe zmeny celkového indexu spotrebiteľských cien 

podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom SR v porovnaní s obdobím predchádzajúceho 

kalendárneho roka. 

 

10. Pre doručovanie písomností platí, ţe písomnosť je doručená dňom, kedy ju adresát prevezme, odmietne 

prevziať, alebo ju pošta vráti ako nedoručenú. Písomnosti sa doručujú na poslednú známu adresu sídla, 

resp. prevádzky prenajímateľa a nájomcu. 

 

11. S výnimkou výpovednej lehoty môţu byť doobjednávky uskutočňované kedykoľvek. Doobjednávky 

podliehajú podmienkam uvedeným v tejto Zmluve. 

 

12. Dávkovač(e), uterákové rolky, Osvieţovač(e), Neutralizátor, Zberné nádoby a Safeseat nie sú 

prenajímateľom poistené. Prenajímateľ nezodpovedá: za ţiadne nepriame škody, škody spôsobené 

nájomcom alebo konaním zamestnanca nájomcu prípadne ním poverenej osoby ani za škody spôsobené 

neodvrátiteľnými a nepredvídateľnými okolnosťami (vis maior).  

 

13. Nájomca sa zaväzuje, ţe všetky práva alebo povinnosti vyplývajúce nájomcovi z tejto Zmluvy budú 

v prípade vlastníckych zmien u nájomcu prevzaté novými vlastníkmi. 

 

14. Ţiadne iné dojednania neboli uskutočnené. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy, je moţné uskutočniť len na 

základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. 

 

15. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami slovenského Obchodného 

zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, ţe všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov 

vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad 

a zánik tejto Zmluvy, predloţia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Stálemu rozhodcovskému súdu 

zriadenému pri Rozhodcovská a mediačná, so sídlom Dunajská 15, 811 01 Bratislava – Staré mesto, IČO: 

45 744 581, zapísanej do registra záujmových zdruţení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade 

Bratislava pod číslom OU-BA-OVVS1-2014/094586. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému 

v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, ţe takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné 

a záväzné. 

 

 

 

Svojimi podpismi potvrdzujeme túto zmluvnú objednávku a súhlasíme s platobnými a zmluvnými podmienkami 

tejto zmluvy. 

 

 

Miesto: Bratislave        Dátum: ............... Miesto: ......................... Dátum: ................... 

 

 

 

 

 

__________________________________ __________________________________  

                       NÁJOMCA SALESIANER MIETTEX s. r. o. 
                   (firemná pečiatka)   PRENAJÍMATEĽ 

              

 

 

Meno: Eva Bednaričová     Funkcia: riaditeľka MŠ 
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