
Zmluva o poskytnutí služby – dodávka stravy. 
Ďalej len zmluva 

 

Uzavretá v súlade so znením § 269 ods.2 Zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami. 

 

Objednávateľ:         Seniorát DD a SS n.o. 

Zastúpená :            Kováčiková Eva – riaditeľka 

IČO :                       50683624 

DIČ :         2120596885 

Bankové spojenie : VÚB Topoľčany, č.ú.: 3817656753 / 0200 

                               / ďalej len ako  objednávateľ / 

                                   

 Dodávateľ :             Peter Jánoš  Repos,  Piešanská  2/2, Radošina 956 05 

 zastúpená        Peter Jánoš 

 IČO :                       331 41 711 

DIČ :         SK 1020447505 

 Bankové spojenie :   

                               / ďalej len ako dodávateľ / 

 

 

Článok I. Predmet zmluvy. 

1. Predmetom zmluvy je príprava a dodávka stravy – obedy a večere pre PSS a zamestnancov ZpS 

Seniorát DD a SS n.o., s kapacitou 19 PSS ( celoročná pobytová forma) a 13 zamestnancov,  

podľa vopred nahláseného počtu pohybu PSS a službukonajúceho personálu. Počet odobratej 

stravy bude hlásený 1 deň vopred. Príprava stravy bude v súlade so zásadami zdravej výživy, 

s prihliadnutím na vek a zdravotný stav stravníkov. 

2. Dodávka stravy musí byť uskutočnená počas všetkých kalendárnych dní v roku. Dovoz stravy 

zabezpečí dodávateľ vlastnými dopravnými prostriedkami v súlade s platnými normami 

a predpismi  SR.  

3. V zmysle VZN č. 6/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov je PSS 

zabezpečovaná strava počas dňa pozostávajúca z dvoch teplých jedál – obed a večera. Druh 

a skladba stravy je daná výlučne potrebami PSS, čiže v prípade diabetu alebo v prípade 

šetriacej stravy sa prihliada na výživové potreby daného PSS. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy pre PSS a zamestnancov Seniorát DD a SS n.o. 

v počte a druhoch podľa nahlásenej dennej objednávky. 

 



Článok II. Povinnosti dodávateľa. 

1. Dodávateľ stravy zodpovedá za kvalitu a kompletnosť dodávanej stravy. Potraviny, mäso 

a mäsové výrobky musia spĺňať kvalitatívne kritéria zadané štátnou veterinárnou správou. 

2. Obed bude pozostávať z polievky, teplého hlavného jedla, prílohy, sezónneho šalátu alebo 

kompótu. K polievke zabezpečí dodávateľ chlieb podľa potreby. Večera bude tepelne 

upravená, po vzájomnej dohode dodávateľa a odberateľa môže byť dodaná studená večera 

(nie tepelne spracovaná). 

3. Dodávateľ je povinný pripraviť jedlo vo vlastnej prevádzke a to tak, aby zodpovedalo 

predpísaným receptúram, príslušným normám a zásadám zdravej výživy. Dodávateľ nemôže 

dodávať jedlá získané v subdodávke od iných podnikateľských subjektov. Stravu bude dodávať 

vlastnými motorovými vozidlami spôsobilými na prevádzkovanie danej činnosti, v nádobách 

zodpovedajúcich hygienickým normám. 

4. Dodávateľ zabezpečí prípravu, prevoz a odovzdanie stravy vlastnými zamestnancami, ktorí sú 

držiteľmi zdravotného preukazu a držiteľmi certifikátu o preškolení v rámci epidemiologicky 

závažnej činnosti. 

5. Dodávateľ je povinný dodržiavať gramáže jednotlivých porcií jedál, tak aby zodpovedali 

predpísaným receptúram. 

 

Článok III. Povinnosti odberateľa. 

1. Odberateľ sa zaväzuje umožniť prístup zamestnancom dodávateľa, ktorí zabezpečujú dovoz 

stravy do priestorov výdajne stravy za účelom jej odovzdania. 

2. Odberateľ je povinný zabezpečiť výdaj stravy prostredníctvom svojich zamestnancov 

spôsobilých na danú činnosť. 

3. Odberateľ sa zaväzuje uskladňovať stravu po jej prevzatí od dodávateľa, tak aby bola 

zachovaná jej kvalita. 

 

Článok IV. Ostatné dojednania. 

1. Fakturácia bude vykonávaná 1x mesačne, vždy k poslednému dňu v danom mesiaci, na základe 

odsúhlaseného druhu a počtu skutočne odobratých stravných jednotiek. Fakturácia stravy 

bude za PSS a zamestnancov osobitne. 

2. Faktúra za odobratú stravu bude vystavená so 14 dňovou lehotou splatnosti. 

3. Stravnou jednotkou rozumieme jednotlivé druhy denných jedál ( obed a večera ) v cenách 

dohodnutých v tejto zmluve, vrátane všetkých nákladov spojených s výrobou a dopravou. 

4. Cena stravnej jednotky bude rovnaká pre PSS aj zamestnancov ZpS.  

 

Stravná jednotka 

OBED                 3,00 EUR 

VEČERA             2,20 EUR.  

 
5. Jedálny lístok na celý týždeň bude umiestnený na viditeľnom mieste v priestoroch zariadenia. 

Na nasledujúci týždeň dodávateľ predloží odberateľovi jedálny lístok  spravidla vo štvrtok 

predchádzajúceho týždňa. 



 

Článok V. Platnosť zmluvy. 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.1.2021 a začiatok platnosti zmluvy je 1.3.2020. 

 

Článok VI. Záverečné ustanovenia. 
 

Zmluva bude vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno 

vyhotovenie. Zmluvné strany sa dohodli, že danú zmluvu je možné ukončiť po vzájomnej 

dohode oboch strán k určitému dátumu alebo výpoveďou aj bez udania dôvodu s mesačnou 

výpovednou lehotou. Dodávateľ a odberateľ svojimi podpismi potvrdzujú, že si zmluvu 

prečítali, jej obsahu porozumeli a s ním súhlasia. 

 

 

Horné Obdokovce dňa 26.2.2020. 

 

 

 

 

 

 

...................................................................                                      .............................................................. 

        Dodávateľ             Odberateľ 

 

 

 


