
Zmluva na výkon externých upratovacích služieb 

uzavretá podľa § 269 ods.2 Obch. zák. 

1. Objednávateľ: Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

                               Radničné námestie 1 

       085 01 Bardejov 

                               IČO: 377 815 70 

                               DIČ: 202 146 7558 

                               Zastúpený: Mgr. Iveta Michalková, riaditeľka 

                               Nie sme platcami DPH. 

 

2. Poskytovateľ:   Beáta Dobšovičová - BeDe 

                           Ľudovíta Štúra č. 11 

                               085 01 Bardejov 

                               IČO: 536 82 670 

                             Nie sme platcami DPH. 

 

I. 

Účel a povaha zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 269 ods.2 Obch. zák. ako nepomenovaná zmluva. 

2. Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné vzťahy pri poskytovaní služieb pre 

objednávateľa na zabezpečenie upratovania priestorov spoločnosti  objednávateľa. 

3. Poskytovateľ vykonáva služby spojené s upratovaním na základe predmetu živnosti. 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je výkon služieb spojených s upratovaním priestorov Okresnej 

knižnice, všetkých oddelení, sociálnych zariadení pre zamestnancov ako aj pre 

verejnosť,  kancelárií, schodísk, chodieb a všetkých priestorov podľa dohody v  budove  

objednávateľa v Bardejove,  Radničné námestie 1, Okresná knižnica Dávida Gutgesela. 

2. Poskytovateľ vymedzené priestory upratuje v rozsahu uvedenom v tejto zmluve – 

zametanie a vysávanie dlažby, mechanické čistenie  a umývanie dlažby, vysávanie 

kobercov, umývanie podlahy, umývanie dlažby na WC a sanity (toalety a pisoáre) 

umývadiel a sklených povrchov,  utieranie  stolov a nábytku od nánosov prachu, 

vynášanie smetí a iné podľa potreby. 

V rámci zmluvy je dohodnuté aj umývanie okien v budove v rozsahu 2-krát ročne. 



III. 

Odovzdávanie priestorov 

1. Objednávateľ odovzdá poskytovateľovi všetky priestory a umožní prístup do 

jednotlivých miestností a spoločných priestorov. Upratuje sa mimo výpožičnej doby 

knižnice. Náhradné kľúče budú odovzdané pri podpise zmluvy. 

2. Poskytovateľ upratovanie spoločných priestorov bude vykonávať v intervale denne, 

počas pracovného týždňa, od pondelka do piatku a podľa potreby aj v sobotu. Prípadne 

podľa bližšej dohody, dľa  potreby. 

3. Po skončení prác poskytovateľ zabezpečí, aby v jednotlivých miestnostiach boli 

zavreté okná, zhasnuté svetlá a riadne uzamknuté miestnosti. 

 

 

IV. 

Odmena za výkon prác 

1. Odmena za vykonávanie dohodnutých prác je dohodnutá nasledovne: 

            6,50  Eur/ hodina, slovom šesť eur a päťdesiat eurocentov / hodina. 

V cene je zahrnutá pracovná sila, čistiace prostriedky a  čistiace pomôcky 

poskytovateľa. 

 

V. 

Povinnosti poskytovateľa 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje upratovacie práce vykonávať s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu majetku objednávateľa. 

2. Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody, ku ktorým dôjde v dôsledku jeho činnosti, 

ako aj zanedbaním povinností po skončení prác. 

3. Poskytovateľ zabezpečí ochranu údajov o objednávateľovi a zaviaže zamestnancov 

povinnosťou mlčanlivosti o otázkach, o ktorých sa pri výkone prác dozvedia. 

 

 

VI. 

Fakturácia a splatnosť 

1. Poskytovateľ bude účtovať za vykonané služby faktúrou, ktorá musí obsahovať 

náležitosti daňového dokladu a bude vystavená do piatich dní po skončení mesačného 

obdobia, na základe súpisu odpracovaných hodín v danom mesiaci. 



2. Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Pri omeškaní s platením 

objednávateľ uhradí úrok z omeškania podľa § 369 Obch. zákonníka. 

 

VI. 

Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť spolupôsobenie potrebné na riadny výkon 

upratovacích prác. V prípade požiadavky na iné práce neupravené touto zmluvou 

objednávateľ ich oznámi poskytovateľovi najneskôr do troch dní pred ich vykonaním. 

2. Za objednávateľa je zodpovedná osoba pre styk s poskytovateľom p. Jaržabeková, 

tel.č.: 0910 382 547. 

 

VII. 

Doba trvania zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára od 01.01.2022 na dobu neurčitú. 

2. Zmluvné strany dohodli výpovednú lehotu jeden mesiac, ktorá začína plynúť od 1.dňa 

mesiaca nasledujúceho po jej doručení. 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po 

jednom vyhotovení. 

2. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu a bezvýhradne 

s ním súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

V Bardejove, dňa 31.12.2021 

…………………………………….                                ……………………………………….. 

                    Objednávateľ                                                                Poskytovateľ 


