
 
Zmluva o prenájme a servisnej službe - rohože 

 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 

 

 
Objednávateľ:   Materská škola 

    Budapeštianska 1 

    040 13 Košice 

     

     

Zastúpený:   Mgr.Iveta Strukanová – riaditeľka školy 

          
Telefonický kontakt:   055/636 09 77, 0907 900 105  

        

IČO:    35 559 420      

DIČ:    2021793048 

 

Bankové spojenie:       Prima banka   

Č. účtu:                        050932302/5600 

IBAN:     SK68 5600 0000 0005 0932 2002 

SWIFT/BIC:    KOMASK2X 

 

 

(ďalej len objednávateľ) 
 

 

Poskytovateľ:   CWS - boco  Slovensko, s.r.o.     

    Bojnická 10 

    831 04 Bratislava 

 

Zastúpený:   Ing.Iveta Dobranská – regionálny manažér  

 

Telefonický kontakt:  0904 701 650, 0904 701 682 

 

IČO:    31 411 045 

IČ DPH:   SK2020396125 

 

Bankové spojenie:       Tatra banka Trnava   

Č. účtu:                        2620230287/1100 

IBAN:     SK7911110000001450019002 

SWIFT/BIC:    TATRSKBX 

 

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 

25158/B 

(ďalej len poskytovateľ) 
 
 
 



 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

            

1. Predmetom zmluvy je: dodávka,  poskytovanie a užívanie bezpečnostných rohoží 
a ich pravidelná mesačná výmena, ktorú vykonáva poskytovateľ. Typ dodaných 
rohoží, miesto umiestnenia a počet ich pravidelných mesačných výmen je 
špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.  

2. Termín dodania rohoží je podľa dohody s objednávateľom, najneskôr však v 9/2018.  
3. Umiestnenie a servis rohoží vykonáva poskytovateľ v objekte Materskej školy na 

Budapeštianskej 1 v Košiciach a elokovanom pracovisku na Viedenskej 34 
v Košiciach. 
 
 

            Čl. III. 
           Rozsah poskytovaných služieb 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje  poskytovať predmet  zmluvy v rozsahu a v časovom režime 
podľa Prílohy č.1 a garantuje dodržanie cien bez DPH počas doby trvania zmluvy 
podľa uvedenej prílohy. Zmeny v zmluve sa budú realizovať formou písomných 
dodatkov k zmluve.  

2. Uvedený počet rohoží sa na základe písomnej požiadavky objednávateľa môže  
v priebehu zmluvného vzťahu meniť.  

 
 

Čl. IV. 
Podmienky realizácie a doba platnosti zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov. Účinnosť zmluvy nastáva dňom 

položenia rohoží v objektoch objednávateľa. Pokiaľ najneskôr 1 mesiac pred 
uplynutím doby platnosti zmluvy niektorá zo zmluvných strán neoznámi písomne 
druhej strane, že chce zmluvu ukončiť v termíne, na ktorý bola uzatvorená, predĺži sa 
zmluva vždy o 12 mesiacov..  

2. Objednávateľ môže používať rohože poskytnuté v rámci služby výhradne na 
dohodnutý účel.  

3. Rohože slúžiace k poskytovaniu služieb zostávajú vlastníctvom poskytovateľa, ktorý 
je oprávnený predmet prenájmu viditeľne označiť ako svoje vlastníctvo. Objednávateľ 
ručí za stratu rohoží, ktorými sa prevádza poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy.  

4. Po ukončení zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný vrátiť poskytovateľovi 
rohože, ktoré jemu boli dodané v súvislosti s poskytovanou službou. Odvoz rohoží 
uskutoční poskytovateľ na vlastné náklady. 

5. Poskytovateľ je oprávnený prevádzať servis rohoží prostredníctvom osoby určenej 
objednávateľom.  

 
 

Čl. V. 
Cena a platobné podmienky 

 
 

1. Cena za poskytnuté služby podľa Čl. III bod 1,  je dohodnutá v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách v Prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.  

2. K takto stanovenej cene predmetu plnenia bude fakturovaná daň z pridanej hodnoty 
podľa platných legislatívnych predpisov. 

3. Poskytovateľ bude fakturovať svoje služby 1 x mesačne a to najneskôr do 5 dní od 
konca mesiaca, v ktorom dodával služby.  



4. Splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu jej vystavenia. V prípade, že splatnosť faktúry 
prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň 
splatnosti považovať najbližší budúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa 
považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu 
poskytovateľa. 

5. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa čl. V, bod 5 tejto zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej faktúry objednávateľovi.  

 
 

Čl. VI. 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

 
1. V prípade nedodržania splatnosti faktúry, môže poskytovateľ účtovať objednávateľovi 

úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  
2. V prípade, že je poskytovateľ v omeškaní s poskytnutím služieb, je objednávateľ 

oprávnený účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z mesačnej 
ceny za poskytnutie služieb za každý deň omeškania. 

3. V prípade straty rohožky alebo jej násilného poškodenia je objednávateľ  povinný túto 
škodu uhradiť na základe faktúry vystavenej poskytovateľom v súlade s jeho platným 
cenníkom a s prihliadnutím na amortizáciu rohožky.  

   
 

Čl. VII. 
Zánik zmluvy 

 
1. Platnosť zmluvy zaniká: 

a) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu. Výpovedná 
lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej 
strane. 

b) odstúpením od zmluvy. 
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade: 

a) podstatného porušenia zmluvy poskytovateľom, 
b) ak začne konkurzné, resp. reštrukturalizačné konanie na majetok 

poskytovateľa. 
3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania objednávateľa 

s úhradou faktúr po dobu dlhšiu ako 60 dní. 
4. Odstúpením od zmluvy zmluva  zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od 

zmluvy je doručený druhej strane. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od 
zmluvy odvolať alebo meniť  bez súhlasu druhej strany. 

 
 

 
Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva môže byť zmenená po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán formou 
písomného dodatku. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 
a poskytovateľ takisto 2 vyhotovenia. 

 



 
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č.1 – Typ dodaných rohoží, miesto ich umiestnenia, počet pravidelných 
mesačných výmen a cena za výmeny 

4. Zmluvné strany súhlasia s obsahom zmluvy, ktorý je prejavom ich slobodnej vážnej 
vôle, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
 
 
 
 

V Košiciach  dňa....................  
     
 
 
za objednávateľa      za poskytovateľa 
 
 
 
 
_____________________                                                   ____________________ 
   Mgr.Iveta Strukanová            Ing.Iveta Dobranská          
                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1 
 

Typ dodaných rohoží, miesto ich umiestnenia, počet pravidelných mesačných výmen 
a cena za výmeny 
 
Prerušenie servisu rohoží v mesiacoch júl-august 
 
 

Objekt: MŠ, Budapeštianska 1, Košice 
 

Rozmer rohože  v 
cm/kód rohože  

Počet 
rohoží 

Počet výmen 
mesačne  

Cena za 1 výmenu  bez DPH 

115 x 200,8832, 
sivočierna 

3 1 x mesačne v 
mesiacoch apríl – 

september 
 

2 x mesačne v 
mesiacoch október - 

marec 

4,00 € 

 
Predpokladané ročné náklady: 192,00 € bez DPH, t.j. 230,40 € s DPH 

 
 

Objekt: MŠ, elokované pracovisko Viedenská 34, Košice 
 

Rozmer rohože  v 
cm/kód rohože  

Počet 
rohoží 

Počet výmen 
mesačne  

Cena za 1 výmenu  bez DPH 

85 x 150,8831, 
sivočierna 

1 1 x mesačne v 
mesiacoch apríl – 

september 
 

2 x mesačne v 
mesiacoch október - 

marec 

3,50 € 

 
Predpokladané ročné náklady: 56,00 € bez DPH, t.j. 67,20 € s DPH 

 
 
 
 
V Košiciach  dňa....................  
     
 
 
za objednávateľa      za poskytovateľa 
 
 
 
 
_____________________                                                   ____________________ 
   Mgr.Iveta Strukanová            Ing.Iveta Dobranská    
 


