
ZMLUVA  100285/1  O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  
Zmluvné strany 

Dodávateľ: Poliklinika Senica n.o. 
Sotinská 1588, 905 01 Senica 
zastúpená riaditeľkou Ing. Alenou Kovačičovou 
IČO: 36084212       DIČ: 2021701154 
IČ pre daň: SK2021701154 
Bankové spojenie: SLSP a.s. 
Č.ú.:  
(ďalej len „dodávateľ“) 

                                                               a 

Objednávateľ: MUDr. Kurinská, s.r.o 
Sotinská 1588, 905 01 Senica 
konateľ : Dana Gašparíková 
r.č.:  
Odborný zástupca: MUDr. Martin Kr č 
IČO: 46 310 690      DIČ: 2023366994 
Bankové spojenie: SLSP, a.s. 
Č.ú.:  
 (ďalej  len „objednávateľ“) 

 
Čl. I 

Predmet zmluvy 

1.  Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať odberateľovi služby spojené s podnájmom nebyto-           

     vých priestorov podľa dohody.  

 
Čl. II 

Doba poskytovania služieb 

1. Poskytovanie služieb sa dojednáva na dobu určitú  od 01.07.2016 do 31.12.2020. 

2. Dodávateľ je oprávnený zmluvu o poskytovaní služieb vypovedať ak objednávateľ o viac 
ako jeden mesiac mešká s úhradou odplaty za služby.  

3. Výpovedná lehota je 2-mesačná a začne plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledu-
júceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
                                                                  Čl. III 

Odplata za služby  
  
1. Výška a rozpis odplaty za poskytované služby je nasledovná: 

   
   Rozpis zálohových a paušálnych platieb za služby – mesačne:                                   v € 

  Cena zdan. 
plnenia 

20 % 
DPH 

spolu 

     Kúrenie+TÚV Záloha  51,78 10,36 62,14 
Voda Záloha 11,62 2,32 13,94 
Elektrina Záloha 23,00 4,60 27,60 
Upratovanie  Paušál (33,28 m2 x 0,72 €, 40,90 x 0,80 €)  56,68 11,34 68,02 
Telefóny Paušál za domácu linku 6,97 1,39 8,36 
Poštovné Paušál za priečinok+nákl.na pošt. formou fa 3,32 0,66 3,98 
Deratizácia Paušál 2,32 0,46 2,78 
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Likv. bežn. odp. Paušál 6,64 1,33 7,97 
Odber neb. odpadu Paušál 8,30 1,66 9,96 
Prenájom prak. miesta Paušál 3,32 0,66 3,98 
Internet. pripojenie Paušál 7,47 1,49         8,96 
Klimatizácia Paušál za spotrebu elektrickej energie 1,99 0,40 2,39 
Spolu  183,41 36,67 220,08 

Spolu k úhrade mesačne za obdobie od 01.07.2016 do 31.12.2020:..........      220,08 € 

2.   Dodávateľ poskytne objednávateľovi parkov. miesto pre osobný automobil na vyhrade-
nej ploche označenej parkovacím číslom 17 na parkovisku Polikliniky Senica. Objed-
návateľ nemôže na parkovacom mieste vykonávať žiadnu činnosť charakteru údržby. 
Dodávateľ poskytuje iba miesto na parkovanie bez ďalších služieb. Nepreberá zodpo-
vednosť za škody spôsobené na vozidlách poškodením, odcudzením, resp. iným spôso-
bom. Ide o nestrážené parkovisko. 

3.   Objednávateľ sa zaväzuje  uhrádzať  odplatu za poskytované služby tak, ako sú dohod-
nuté v  tomto článku riadne a včas na účet dodávateľa.  

4.   Splatnosť odplaty za poskytované služby je vždy do 10. dňa príslušného mesiaca na              
      účet nájomcu, variabilný symbol 100285/1, špecifický symbol  
      prísl. mesiac 07 = júl (napr. služby za júl uhradené do 10.07.) Odplata za poskytované      
      služby sa považuje za uhradenú dňom ich  pripísania na účet dodávateľa. 

5. Vyúčtovanie platieb za jednotlivé služby (vodné, stočné, teplo, elektrická energia) vyko-
ná dodávateľ po ukončení kalendárneho roka a to do 30 dní po obdržaní vyúčtovania zo 
strany jednotlivých dodávateľov týchto médií a to podľa pomeru užívaných plôch jed-
notlivými podnájomcami k celkovej výmere budovy a podľa stanovených koeficientov. 
Preplatok, resp. nedoplatok sú zmluvné strany povinné vrátiť, resp. doplatiť v lehote 15 
dní od obdržania vyúčtovania zo strany dodávateľa odberateľom. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený navrhnúť zmenu zálohových pla-
tieb za služby, pokiaľ budú zmenené, doplnené alebo zrušené cenové predpisy, podľa 
ktorých boli úhrady za služby dohodnuté. Zmluvné strany dodatkom k tejto zmluve upra-
via výšku a rozpis zálohových a paušálnych platieb za služby uvedených v čl. III., bod 1. 
tejto zmluvy. Ak odberateľ neuzavrie uvedený dodatok ku zmluve do 10 dní od obdržania 
jeho návrhu, dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Doručením podania o od-
stúpení odberateľovi sa zmluvný vzťah končí. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa odberateľ dostane s platbou za služby spojené 
s podnájmom do omeškania, zaväzuje sa zaplatiť podnájomcovi zmluvnú pokutu vo výš-
ke 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
Čl. IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Dodávateľ je povinný zabezpečiť odberateľovi riadne plnenie služieb. Ak dodávateľ 
nezabezpečí riadne plnenie služieb  podľa Čl. III. tejto zmluvy, najmä  dodávku tepla, 
vody a elektrickej energie a uvedené nedostatky neodstráni bez zbytočného odkladu  ani 
po písomnom upozornení zo strany objednávateľa, je dodávateľ oprávnený od zmluvy 
odstúpiť. Za nezabezpečenie riadneho plnenia služieb dodávateľa podľa Čl. III. tejto 
zmluvy sa nepokladá, ak dôjde k prerušeniu dodávky  niektorého z médií  z dôvodu na 
strane dodávateľa médií.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak nevyužije ponuku dodávateľa na uprato-
vanie prenajatého priestoru, neobjedná si túto službu u tretích subjektov, čím by umožňo-
val vstup cudzím osobám do prenajatých priestorov v prevádzkovom čase. V prípade ak 
by tento záväzok objednávateľ porušil, je dodávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 
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3. Zvoz infekčného odpadu z terénu bude uskutočnený podľa potreby + zhromažďovanie   
    infekčného odpadu v areáli Polikliniky Senica. Jeho následný odvoz a likvidácia bude  
    uskutočnená prostredníctvom oprávnenej firmy. 

 
Čl. V 

Záverečné ustanovenie 

1. Zmluva o poskytovaní služieb nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stra-
nami a účinnosť 01.07.2016, po jej následnom zverejnení na webovom sídle dodávateľa. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami k nej. 

3. Je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dodávateľ obdrží jeden rovnopis a objed-
návateľ dva rovnopisy. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, že jej obsahu po-
rozumeli, že zmluva je vyjadrením ich slobodnej vôle a na znak súhlasu s jej obsahom tú-
to podpisujú. 

 
V Senici, dňa  23.06.2016                                                                                     

  
                                                                                                                
 
...............................................                                     ................................................... 
              dodávateľ                                                                   objednávateľ 

 


