
 
 
 
                                                   ZMLUVA 
                                         o poskytnutí stravovania 
 
podľa § 51 Občianskeho zákonníka v spojení § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. v platnom znení  
                          
                                         uzatvorená medzi zmluvnými stranami 
 
 
Odberateľ :   Stredná odborná škola drevárska  
                     Pílska 7, 955 01 Topoľčany  
 
                     Zastúpená : Mgr. Miloš Bobula – riaditeľ 
 
                     IČO :  00891860 
                     DIČ :  2021543348                                  
 
                     Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 
                      
                     Číslo účtu  : IBAN SK16 8180 0000 0070 0030 7530 
                                                                                                          ( ďalej len „odberateľ“) 
 
A       
 
 
Dodávateľ :    Stredná odborná škola obchodu a služieb 
                       T. Vansovej 2,   955 01   Topoľčany   
 
                       Zastúpená:  Mgr. Milan  Naňo -  riaditeľ 
                      
                       IČO:  00893480                                                                                                                                                 
                       DIČ:  2020419665                              IčDPH :  SK 2020419665                                                                           
                      
                      Bankové spojenie: Štátna pokladnica , Bratislava                                                             
                      Číslo účtu: IBAN SK43 8180 0000 0070 0308 402                                                                                    
                                                                                                         (ďalej len „dodávateľ“) 
 
 
                                                       Článok I.  Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancom 
odberateľa každý pracovný deň okrem soboty a nedele. 
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                                         Článok II.  Vymedzenie pojmov a cena 
 
  1. Pod pojmom zabezpečenia poskytovania stravovania sa rozumie doručenie teplého jedla 
      vrátane vhodného nápoja  /ďalej len obed“/ na miesto určenia odberateľom. 
  2. Teplým jedlom  je  pre  účely  tejto   zmluvy   je teplá polievka a tepelne upravené hlavné   
      jedlo. 
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ zaplatí dodávateľovi jednotkovú cenu vo výške  
      2,90 €  /slovom dve eura a deväťdesiat centov/ za každý objednaný obed. 
 
                               Článok  III. Forma  stravovania a postup objednávania 
 

1. Pre účely realizácie predmetu tejto zmluvy slúži jedálny na nahlasovanie obedov na 
príslušný deň  formou písomnej alebo objednávky od odberateľa.  

2. Za kontaktné osoby zmluvných strán na účely tejto zmluvy určuje : 
 

-   za dodávateľa :   Beková Eva – vedúca ŠJ 
 
-   za odberateľa  :   Balajková Dana - účtovníčka 
 

3. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi stravný lístok vždy na jeden celý 
týždeň vopred s možnosťou výberu z dvoch druhov podávaného hlavného jedla , a to 
na každý pracovný deň v danom týždni . Jedálny lístok poskytne dodávateľ 
odberateľovi najneskôr každý štvrtok do 15,00 hod, ktorý predchádza týždňu, ktorého 
sa jedálny lístok týka. 

4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby bol obed podávaný v štandardnej kvalite 
a minimálne v nasledovnom množstve, resp.objeme : 

 
      zložka podávaného jedla        gramáž/objem 1 porcie 
teplá polievka           2,5 dl – 3 dl 
mäso v surovom stave          80 g – 100 g 
príloha u uvarenom stave        150 g – 170 g 
bezmäsité hlavné jedlo v uvarenom stave        200 g – 300 g 
nápoj              2 dl 

 
                                                     Článok IV.  Cena a platobné podmienky  
 
     1.  Cena za zabezpečenie poskytovanie stravovania je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996  
        Z.z. o cenách, pričom odberateľ zaplatí za poskytnutú stravu až po ukončení príslušného  
        mesiaca na základe riadne doručenej faktúry vystavenej dodávateľom spôsobom podľa  
        nasledujúceho bodu. 
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2 Riadne doručená faktúra musí obsahovať okrem náležitosti v zmysle zákona č. Z.z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aj ďalšie náležitosti , a to :  
- plné označenie dodávateľa a odberateľa ich sídlo, adresu, IČO, IčDPH 
- označenie poskytnutej služby 
- číslo faktúry 
- deň odoslania faktúry, deň splatnosti a dátum zdaniteľného plnenia,  
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, v prospech ktorého  je potrebné úhradu  
   Realizovať 
-  náležitosti pre účely DPH, vrátane fakturovanej sumy, 
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej  osoby. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 10 dní odo dňa doručenia odbe-  
      rateľovi.  
 
3. Za  správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej  

hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá dodávateľ v plnom rozsahu. 
 
 
                                 Článok V.  Prehlásenia dodávateľa 

 
1. Dodávateľ prehlasuje, že je oprávnený poskytovať služby verejného stravovania. 

 
2. Dodávateľ prehlasuje, že je platcom DPH. 

 
 
                                      Článok VI.  Spoločné a záverečné ustanovenia  
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú , a to od 2.1.2019 – do 31.12.2019. 
 

2. Pred uplynutím dohodnutej doby možno tento zmluvný vzťah ukončiť nasledovne: 
 

a/ písomnou dohodou zmluvných strán 
b/ okamžitým odstúpením od zmluvy po ukončení zmluvného vzťahu . 
 
Odstúpenie od zmluvy musí byť preukázateľné v písomnej forme doručené zmluvnej 
protistrane. Dňom doručenia písomného prejavu vôle odstúpenia od zmluvy jednou 
zo zmluvných strán zmluva zaniká. 
 

3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
Zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po jednom výtlačku.  
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli. Na znak  
               súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
 
V Topoľčanoch, 2.1.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................................                     ................................................................ 
 
          Mgr. Miloš Bobula                                                           Mgr. Milan  Naňo 
             riaditeľ                                                                                  riaditeľ  
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