
Zmluva o dodávke stravy 
(ďalej len „zmluva“) 

 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.  v znení neskorších predpisov, 

§ 1, bod 1.   a   § 117    zákona    č. 343/2015 Z.z.  o  verejnom   obstarávaní   a   o zmene   a  doplnení   

niektorých    zákonov v   znení   neskorších        predpisov 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

               Sídlo: P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

   Štatutárny orgán: Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 

   IČO: 42118727 

   DIČ: 2022567723 (objednávateľ nie je platca DPH) 

   Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

   IBAN: SK10 8180 0000 0070 0032 4613 

   BIC/SWIFT: SPSRSKBA 

 

Zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho samosprávneho 

kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Reg. číslo: 153 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Dodávateľ:  Marián Líška Agentúra Liob 

   Sídlo: Počašie 1272/56, 951 41 Lužianky 

   IČO: 40494683 

   DIČ: 1048322440 

   IČ DPH: SK1048322440 

   Zapísaný: Živnostenský register Okresného úradu Nitra, pod číslom  403-22610 

   Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

   Číslo účtu: 1694364056/0200 

   IBAN: SK85 0200 0000 0016 9436 4056 

   SWIFT: SUBASKBX 

 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v procese zabezpečenia 

stravovania prostredníctvom prípravy, dodávky stravy dodávateľom pre objednávateľa a odvoz odpadu 

z neskonzumovanej stravy. 

 



2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa prípravu a dodávku stravy, za podmienok 

dojednaných v tejto zmluve. 

 

Článok III. 

Dodacie podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že prípravu jedál bude dodávateľ vykonávať vo vlastných zariadeniach 

na základe objednávky, pričom dodávateľ je povinný zabezpečiť aj prepravu objednaných jedál do 

zariadenia. 

 

2. Objednávka môže mať písomnú alebo telefonickú formu, pričom ju objednávateľ vyhotoví najneskôr 

1 deň vopred. Písomná forma objednávky môže byť zasielaná dodávateľovi aj elektronicky na                     

e-mail: chatastalica@bojnice.net 

 

3. Miestom dodania je: 

- „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany,                                                    

   P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany, v mieste poskytovania sociálnych služieb Prašice,  

   Slnečná 734/108, 956 22 Prašice 

 

4. Dodávku stravy do miesta dodania podľa Čl. III ods. 3. zabezpečuje dodávateľ, a to denne v dňoch 

pondelok až nedeľa, nasledovne: 

 

a) raňajky, desiata – v čase od 07:30 hod do 07:45 hod 

b) obed, olovrant – v čase od 11:15 hod do 11:30 hod 

c) večera, druhá večera (v prípade diabetickej stravy) – v čase od 16:45 hod do 17:00 hod. 

 

5. Preberanie a odovzdávanie predmetu zmluvy bude vykonávané kusovou kontrolou v mieste dodania 

podľa Čl. III ods. 3, pričom údaje o stave preberanej stravy budú zaznamenané do dodacieho listu. 

Dodací list je súčasťou každej dodávky a je vyhotovená v dvoch origináloch. 

 

6. Po prevzatí stravy zo strany objednávateľa sú dodacie listy podpísané určenými osobami oboch 

zmluvných strán.  

 

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo pri prevzatí dodávky stravy skontrolovať, či druh a gramáž jedla 

zodpovedajú dohodnutým podmienkam uvedeným v tejto zmluve. V prípade, že dodaný druh jedla alebo 

gramáž nezodpovedajú dohodnutým podmienkam, zaväzujú sa obe strany o tejto skutočnosti vyhotoviť 

reklamačný protokol. Na základe reklamačného protokolu je dodávateľ povinný za každé nesprávne 

dodané samostatné jedlo (porciu) zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle Čl. VII. ods. 2 tejto 

zmluvy. Na základe reklamačného protokolu je objednávateľ oprávnený  si svoj nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty započítať voči nároku dodávateľa na zaplatenie kúpnej ceny, a to v najbližšom 

fakturačnom období.  

Pokiaľ je pri preberaní a odovzdávaní predmetu zmluvy zistené pochybenie zo strany dodávateľa, pri 

zámene druhu alebo počtu jedál je dodávateľ povinný toto pochybenie obratom napraviť. V prípade, že 

dodávateľ nezabezpečí nápravu v stanovenej časovej lehote, je objednávateľ oprávnený uplatniť 

zmluvnú pokutu. 

 

8. Výdaj stravy pre jednotlivých prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov zabezpečí objednávateľ. 

 



9. Objednávateľ poskytne dodávateľovi jedálny lístok na nasledujúce dva kalendárne týždne vždy 

v strede týždňa predchádzajúceho  dvom kalendárnym týždňom, na ktoré sa ponuka vzťahuje. 

 

 

Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za poskytovanie služby v rozsahu Čl. II. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako celková pevná zmluvná cena, 

je jednostranne nemenná a predstavuje:  

 

 

 

Druh stravy Popis Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera 
2. 

večera 

Strava 1 

deň/ € 

Racionálna 

strava 

prijímateľa 

sociálnej 

služby (klient) 

 1 porcia 1 porcia 1 porcia 1 porcia 1 porcia x x 

Cena bez DPH 0,56 0,54 2,40 0,60 1,90 x 7,00 

DPH 0,31 0,11 0,48 0,12 0,38 x 1,40 

Cena spolu s 

DPH 
1,87 0,65 2,88 0,72 2,28 x 8,40 

Šetriaca strava 

prijímateľa 

sociálnej 

služby (klient) 

Popis Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera 
2. 

večera 

Strava 1 

deň/ € 

 1 porcia 1 porcia 1 porcia 1 porcia 1 porcia x x 

Cena bez DPH 1,56 0,54 2,40 0,60 1,90 x 7,00 

DPH 0,31 0,11 0,48 0,12 0,38 x 1,40 

Cena spolu s 

DPH 
1,87 0,65 2,88 0,72 2,28 x 8,40 

Diabetická 

strava 

prijímateľa 

sociálnej 

služby (klient) 

Popis Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera 
2. 

večera 

Strava 1 

deň/ € 

 1 porcia 1 porcia 1 porcia 1 porcia 1 porcia 1 porcia x 

Cena bez DPH 1,56 0,54 2,40 0,60 1,90 0,50 7,50 

DPH 0,31 0,11 0,48 0,12 0,38 0,10 1,50 

Cena spolu s 

DPH 
1,87 0,65 2,88 0,72 2,28 0,60 9,00 

 

 

 

 

 

 



Druh stravy Popis Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera 2. večera 
Strava 1 

deň/ € 

Racionálna 

strava 

zamestnanca 

 x x 1 porcia x 1 porcia 1 porcia x 

Cena bez DPH x x 2,92 x 2,92 2,50 8,34 

DPH x x 0,58 x 0,58 0,50 1,66 

Cena spolu s 

DPH 
x x 3,50 x 3,50 3,00 10,00 

 

2. Cena stravy uvedená v ods. 1 tohto článku zmluvy zahŕňa všetky výdavky dodávateľa spojené so 

zabezpečením prípravy a dodávky stravy objednávateľovi na miesto dodania predmetu zmluvy podľa 

Čl. III. ods. 3.  

 

3. V priebehu zmluvného zabezpečovania stravovania môže nastať alternatívna potreba dodávania  

iného druhu stravy pre klienta ako je napríklad bezlepková diéta, bielkovinová diéta, nemliečna  

diéta, bezlaktózová diéta, redukčná diéta, atď. Takýto druh stravy bude účtovaný v sume, ktorá je 

príslušná pre druh stravy: Diabetická strava prijímateľa sociálnej služby (klient). 

 

4. Druhá večera racionálnej stravy zamestnanca predstavuje alternatívu pre nočné smeny a mala by byť 

zabezpečená ako studená resp. suchá večera, a to formou cestovinového šalátu, bagety, rôznych 

miešaných zeleninových šalátov, obložený tanier, atď. 

 

5. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok alebo zálohu na plnenie tejto zmluvy. 

 

6. Na základe denných objednávok bude objednávateľovi mesačne vystavená a doručená faktúra, a to 

do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola strava dodávaná. Faktúra je 

splatná 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

7. Faktúra musí obsahovať náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, inak 

objednávateľovi neplynie lehota na jej úhradu, a to až do času odstránenia nedostatkov tejto faktúry. 

O skutočnosti, že faktúra neobsahuje všetky náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, informuje objednávateľ dodávateľa bez zbytočného odkladu.  

 

8. Podkladom pre fakturáciu je dodací list podpísaný oboma zmluvnými stranami. Dodací list vyhotoví 

každý deň dodávateľ a po riadnom dodaní stravy ho objednávateľ potvrdí svojim podpisom. V prípade 

nezrovnalostí vo fakturácii budú podpísané dodacie listy slúžiť ako podklad k reklamácii. 

 

9. Faktúra bude objednávateľovi doručovaná v jednom vyhotovení na jeho adresu uvedenú v záhlaví 

tejto zmluvy.  

 

10. Objednávateľ uhradí dodávateľovi faktúru bezhotovostným prevodom v lehote splatnosti na účet 

dodávateľa uvedení v záhlaví tejto zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania finančných 

prostriedkov z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa. 

 

 

 

 



Článok V. 

Možnosť odmietnuť predmet zmluvy 

 

Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania 

podmienok poskytnutia služby vyšpecifikovaných touto zmluvou a to až do tej doby, kedy dodávateľ 

ponúkne riadne plnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

Článok VI. 

Zmluvné pokuty 

 

1. V prípade omeškania so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený objednávateľovi fakturovať úrok 

z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa považuje 

dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok 

objednávateľa na prípadnú náhradu škody. 

 

2. Ak dodávateľ nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,02 % z ceny predmetu zmluvy. 

 

3. Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto dohode hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške 

vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne. 

 

Článok VII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Práva a povinnosti dodávateľa: 

 

a) dodávateľ zodpovedá za riadne, včasné a kvalifikované plnenie predmetu zmluvy, najmä: 

    - garantuje objednávateľovi kvalitu a hygienickú nezávadnosť stravy v zmysle zákona č. 355/2007 

Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a vyhlášky č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, 

    - zaväzuje sa dodržiavať aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky súvisiace 

s poskytovaním služby (príprava a prevoz stravy), 

    - zaväzuje sa postupovať pri plnení povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy s odbornou 

starostlivosťou, 

    - zaväzuje sa oznámiť bez zbytočného odkladu objednávateľovi prípadné omeškanie dohodnutej 

lehoty plnenia predmetu zmluvy, 

    - zaväzuje sa vykonávať na požiadanie objednávateľa konzultácie s príslušnými poverenými 

zamestnancami objednávateľa pre kvalitné zabezpečovanie realizácie predmetu zmluvy. 

 

b) dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať platné predpísané receptúry pre závodné stravovanie, hygienické 

a bezpečnostné predpisy podľa platnej legislatívy. 

 

c) dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať dohodnutú dobu dodávky stravy. 

 

d) dodávateľ je povinný mesačne fakturovať počet dodaných jedál a pokrmov podľa dohodnutej ceny 

stravnej jednotky. 

 

e) dodávateľ je povinný neodkladne riešiť predkladané pripomienky zo strany odberateľa ku kvalite 

poskytovanej dodávky služby. 



 

f) dodávateľ je povinný bezodkladne písomne informovať odberateľa o nemožnosti dodať stravu ihneď 

ako sa o tejto skutočnosti dozvie. 

 

g) Dodávateľ berie na vedomie, že v prípade, ak nebude poskytovať objednávateľovi  služby v súlade 

so všeobecne záväznými predpismi a v dôsledku toho bude objednávateľovi uložená pokuta alebo iná 

sankcia zo strany štátneho orgánu, je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške rovnajúcej sa sankcii uloženej štátnym orgánom a uhradiť mu vzniknuté náklady, ktoré musel 

objednávateľ vynaložiť v súvislosti s uloženou sankciou. Za služby vykonávané dodávateľom sú 

považované tieto činnosti – nákup potravín, výroba stravy, preprava stravy, zachovanie teplotného 

reťazca a dodržanie časového harmonogramu distribúcie stravy. 

 

h) dodávateľ sa zaväzuje denné odviezť odpad z neskonzumovanej stravy a tento zlikvidovať podľa 

platnej legislatívy. 

 

2. Práva a povinnosti objednávateľa: 

a) Objednávateľ sa zaväzuje: 

    - poskytnúť dodávateľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť na realizáciu predmetu zmluvy, 

    - prevziať dodanú stravu od dodávateľa, pričom jej prevzatie bude potvrdené podpismi poverených 

zamestnancov zmluvných strán na dodacom liste 

    - zaplatiť dodávateľovi na jeho účet dohodnutú cenu podľa článku V. tejto zmluvy 

 

b) Odberateľ je povinný doručiť objednávku so špecifikáciou a počtom jednotlivých druhov a porcií 

dodávateľovi najneskôr do 14:00 hod v deň pred dodaním stravy. Prípadné drobné zmeny je možné 

uskutočniť do 17:00 hod v deň pred dodaním stravy. 

 

c) Objednávka odberateľa je záväzná. 

 

 

Článok VIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po dni 
zverejnenia podľa platných právnych predpisov. Táto  dohoda sa uzatvára na dobu určitú    od 
01.05.2022     do 30.04.2023    alebo   do     vyčerpania    finančného   limitu   69 999,00  € bez DPH  
/slovom šesťdesiadeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur/ t.j. 83 998,80 € s DPH /slovom 
osemdesiattritisícdedväťstodeväťdesiatosem eur osedesiat eurocentov/, podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr  od podpísania dohody.      
                                                                                                                                                                                            

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ich záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, i keď ide o vzťah subjektov, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené 

v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

3.  Táto dohoda môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby: 

a)  kedykoľvek písomnou dohodou strán uzavierajúcich túto dohodu k dohodnutému  

     termínu, 

b)  odstúpením od dohody zo strany objednávateľa  kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. 

Odstúpenie od dohody sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane. 



c) odstúpením od dohody zo strany dodávateľa, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace a začína 
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strany. 

4. Zmluvné strany môžu meniť a dopĺňať túto zmluvu písomnou formou so súhlasom oboch strán.  

 

5. Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto dohode. 

 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom 2 obdrží dodávateľ a 2 odberateľ. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, že táto zmluva 

nebola podpísaná za nápadne nevýhodných podmienok a zmluvná voľnosť nie je obmedzená, na znak 

čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

8. Dodávateľ prehlasuje, že má potrebné vedomosti a oprávnenia k vykonávaniu činnosti uvedenej 

v predmete zmluvy. 

 

 

V Topoľčanoch, dňa 28.04.2022   V Topoľčanoch, dňa 28.04.2022 

 

 

 

 

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

                    Dodávateľ         Objednávateľ 

    Marián Líška Agentúra Liob               Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 


