
                                                       Zmluva  
o príprave a dodávke celodennej stravy vrátane nápo jov 

 
uzavretá v súlade s § 269 odst. 2  Zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník/ v znení neskorších predpisov. 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Odberate ľ       :  „ PENZIÓN “ Zariadenie sociálnych služieb Topo ľčany   
                  Československej armády 1870   
                              955 01 Topoľčany 
 
Zastúpený       :     Mgr. Ondrejom Božikom, 

     riaditeľom 
 
IČO                 :      00356786 
DIČ                 :      2021248614 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu       :      7000308189 / 8180 
IBAN               :      SK71 8180 0000 0070 0030 8189 
E-mail             :      penzion@penzionzss.sk 
Tel:                 :      +421 38 5322860 
 
                                (ďalej len "odberateľ') 
 
 
Dodávate ľ      :   Stredná odborná škola obchodu a služieb 
                            T.Vansovej č.2 
                             955 01  Topoľčany 
                            Zapísaná v živ.registri Okresného úradu pod č. 406-10738 
 
Zastúpená      :    Mgr.Milan Naňo – riaditeľ 
  
IČO                 :    00893480 
DIČ:                :    2020419665 
IČO DPH        :    SK2020419665   
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Čislo účtu        :    7000308402/8180 
IBAN               :    SK43 8180 0000 0070 0030 8402 
E-mail             :    sosoasto@sosoasto.sk 
Tel:                 :    +421 38 5323087  
 
                                /ďalej len dodávateľ/ 
 

Článok II. 
Preambula 

 
Odberateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania  - podľa § 100 Zákona 
 č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Zmluva je uzavretá s úspešným uchádzačom. 

  
 

                                                                               Článok III. 
                                                                            Predmet zmluvy 
 
       3.1.  Predmetom  zmluvy je príprava a dodávka celodennej stravy vrátane nápojov  pre cca 109 prijímateľov 
               sociálnych služieb v „Penzióne“, zariadení sociálnych služieb Topoľčany /ďalej len „stravníkov“/ 
               podľa vopred nahlásených druhov stravy a počtu porcií. 
 

3.2.   Počet porcií v každom druhu stravy musí byť dodávateľovi nahlásený najneskôr 2 dni vopred. 
 
 
 

 



3.3.   Strava musí byť pripravená so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím k veku a zdravotnému stavu    
stravníkov. 

 
3.4.   Druhy stravy a predpokladané denné – maximálne množstvo porcií podľa druhov stravy : 

Racionálna :  87 porcií 
Diabetická  :  16 porcií 
Šetriaca     :    6 porcií 

         Druhy stravy a množstvo porcií sa môžu meniť v závislost  od potrieb a požiadaviek stravníkov.   
     

3.5. Dodávateľ vypracuje jedálny lístok na každý kalendárny týždeň – od pondelka do nedele a  
Doručí ho odberateľovi, najneskôr štyri dni pred prvým dňom jeho platnosti /vo štvrtok/. 

 
       3.6.  Dodávateľ vypracuje samostatný jedálny lístok na každý druh stravy /racionálna, diabetická a  
               šetriaca/ v členení: raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, pri diabetickej strave plus druhá 
               večera. 
 

3.7.   Dodávateľ pripraví stravu podľa jedálneho lístka a zabezpečí dovoz stravy vlastným motorovým 
  vozidlom, ktoré bude splňať všetky platné hygienické normy a predpisy na vozidlá určené na prevoz 
  stravy. Termonádoby na dovoz stravy poskytuje odberateľ. 

 
        

 
 
                                                                              Článok IV. 
                                               Mies to plnenia a časový harmonogram dovozu stravy  
 

4.1.   Miestom plnenia je : „ PENZIÓN “ Zariadenie sociálnych služieb, Čsl. armády 1870, Topoľčany,  
         výdajňa stravy 

 
4.2. Harmonogram dovozu stravy do miesta plnenia : 
       raňajky + desiata od 7.00-7.15 hod. 
       obed + olovrant od 10.00-11.00  hod. 

             večera od 16.00-16,30 hod., v nedeľu je večera suchá, t.j. dovezie sa  s obedom.  
             V prípade sviatkov  nemôžu byť dve suché večere po sebe. 

  
 
 

 
                                                                          Článok V. 
                                                            Cena a platobné podmienky  
 

5.1. Zmluvné strany sa v súlade so zákonom číslo 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov  
      a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. o cenách , v znení neskorších predpisov. 

 
         5.2. RACIONÁLNA STRAVNÁ JEDNOTKA  
     
 

Jednotková 
cena bez DPH 
€ 

 
DPH % 

 
DPH 
€ 

Jednotková 
cena s DPH 
€ 

potraviny raňajky 0,308 20 0,062 0,370 

potraviny desiata     0,210 20 0,042 0,252 
potraviny obed         0,980 20 0,196 1,176 
potraviny olovrant  0,210 20 0,042 0,252 
potraviny večera 0,775 20 0,155 0,930 
s p o  l u :  2,483  0,497 2,980 
režijné náklady raňajky 0,220 20 0,044 0,264 
0režijné náklady desiata 0,150 20 0,030 0,180 
režijné náklady obed 0,775 20 0,155 0,930 
režijné náklady olovrant 0,150 20 0,030 0,180 
režijné náklady večera 0,528 20 0,105 0,633 
s p o  l u :  1,823  0,364 2,187 

 
 
 
 



    5.3.   DIABETICKÁ  STRAVNÁ JEDNOTKA                      
                    Jednotková 

cena bez DPH 
€ 

 
DPH % 

 
DPH 
€ 

Jednotková 
cena s DPH 
€ 

potraviny raňajky 0,350 20 0,070 0,420 
potraviny desiata 0,200 20 0,040 0,240 
potraviny obed          1,283 20 0,257 1,540 
potraviny olovrant     0,200 20 0,040 0,240 
potraviny večera 1    0,867 20 0,173 1,040 
potraviny večera 2  0,192 20 0,038 0,230 
 s p o  l u:  3,092  0,618 3,710 
režijné náklady raňajky     0,237 20 0,047 0,284 
režijné náklady desiata 0,150 20 0,030 0,180 
režijjné náklady obed 0,875 20 20 1,050 
režijné náklady olovrant     0,150 20 0,030 0,180 
režijné náklady večera 1    0,545 20 0,109 0,654 
režijné náklady večera 2 0,120 20 0,024 0,144 
s p o  l u :  2,077  0,415  2,492 

 
       
 
     5. 4.  ŠETRIACA STRAVNÁ JEDNOTKA                       
 
 

Jednotková 
cena bez DPH 
€ 

 
DPH % 

 
DPH 
€ 

Jednotková 
cena s DPH 
€ 

potraviny raňajky     0,350 20 0,070 0,420 
potraviny desiata 0,250 20 0,050 0,300 
potraviny obed 1,050 20 0,210 1,260 
potraviny olovrant   0,250 20 0,050 0,300 
potraviny večera      0,750 20 0,150 0,900 
s p o  l u :     2,650  0,530 3,180 
režijné náklady raňajky 0,220 20 0,044 0,264 
režijné náklady desiata 0,150 20 0,030 0,180 
Režijné náklady obed  0,775 20 0,155 0,930 
režijné náklady olovrant 0,150 20 0,030 0,180 
režijné náklady večera 0,528 20 0,105 0,633 
s p o  l u :  1,823  0,364 2,187 
 
             
     5.5.   CENA KOMPLETNEJ STRAVY NA JEDEN DE Ň                      
 
 Jednotková  

cena bez DPH  
 € 

 
DPH % 

 
DPH 
 € 

Jednotková  
cena s DPH  
€ 

 
Racionálna stravná jednotka 
/raňajky.desiata,obed,olovrant,večera/ 

 
4,306 

 
20 

 
0,861 

 
5,167 

 
Diabetická stravná jednotka 
/raňajky.desiata,obed,olovrant,večera,plus druhá večera/ 

 
5,169 

 
20 

 
1,033 

 
6,202 

 
Šetriaca stravná jednotka  
/raňajky.desiata,obed,olovrant,večera/ 

 
4,473 

 
20 

 
0,894 

 
5,367 

 
 

                                                                                    
5.6. Predpokladaný – maximálny počet odobraných porcií za jeden deň: 109 
 
Orientačné denné množstvá porcií podľa druhov : 
Racionálna strava :     87  porcií 
Diabetická strava :      16  porcií 
Šetriaca strava      :        6 porcií 
 



       5. 7.      SUMÁR KOMPLETNEJ STRAVY NA ZMLUVNÉ OBDOBIE  
                                                                                
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.8  V cenách za prípravu, dovoz jedla a nápojov do miesta plnenia, je započítaná aj dodávka korenín,    
        soli, servítkov, a špáradiel, všetky náklady a zisk dodávateľa. Ceny sú konečné.  

 
5.9.  Dodávateľ vystaví faktúru obvykle do desiatich dní po skončení mesiaca, v ktorom boli   
        poskytované služby, ktoré sú predmetom zmluvy. V prílohe faktúr musia byť priložené dodacie   
        listy.  Faktúry musia obsahovať náležitosti dňového dokladu. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od  
        doručenia faktúry odberateľovi.  
 
 
                                                                           Článok VI. 
                                                      Možnosť a spôsob úpravy ceny 
 
    Zmluvné ceny je možné meniť len dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami,    
    a to v prípade zmeny colných a daňových predpisov /napr. DPH, .../. 
     
 
                                                                    Článok VII. 
                                                                  Zmluvné pokuty 
 

7.1.  V  prípade omeškania so zaplatením faktúry je dodávateľ  oprávnený odberateľovi    fakturovať   
úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

7.2. V prípade omeškania s dodaním stravy o viac ako 30 minúť, je odberateľ oprávnený fakturovať 
pokutu vo výške 0,02 % za každých, aj začatých 30 minút omeškania oproti harmonogramu 
dovozu stravy za predmetný deň. 

 
 
                                                                 Článok VIII. 
                                          Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

8.1. Dodávateľ  je povinný dodať predmet zmluvy odberateľovi  v požadovanom rozsahu, množstve,  
       kvalite  a v dohodnutých termínoch, podľa časového harmonogramu.  

 
8.2. Odberateľ  je povinný  zaplatiť dodávateľovi  dohodnutú cenu za predmet zmluvy. 

 
 
                                                                 Článok IX. 
                                                       Zodpovednosť za vady 
 
Dodávateľ  zodpovedá za kvalitu predmetu zmluvy. Odberateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať 
 
 

 Jednotková    
cena  bez    
   DPH € 

 
DPH 
20 % 

Jednotková  
 cena  
s DPH  € 

Predpokladaný   
   počet porcií 

   Cena s DPH 
          za 
predpokladaný  
  počet porcií v € 

 
Racionálna strava 

 
4,306 

 
0,861 

 
5,167 

   
31 755 

 
164 078,08 

 
Diabetická strava 

 
5,169 

 
1,033 

 
6,202 

     
5 840 

 
 36 219,68 

 
Šetriaca strava 

 
4,473 

 
0,894 

 
5,367 

    
 2 190 

 
11 753,73  

 
Cena spolu 

 
13,948 
 

 
2,788 

 
16,736 

 
39 785 

 
212 051,49 



 
  
 
predmet zmluvy, ak zistí zjavné nedostatky pri preberaní predmetu zmluvy. V prípade odmietnutia 
vyhotoví o tom písomný záznam.  
 
 
                                                             Článok X. 
                                               Spol očné a záverečné ustanovenia 
 
10.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie 

v tiesni ani na inak nápadne nevýchodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán 
podpisujú. 

 
10.2. Meniť a doplňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  
 
10.3. Vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riešia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými v SR. 
 
10.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne 

riešiť rokovaním. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú ohľadne zmeny alebo zrušenia 
záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedna zo strán požiada o rozhodnutie   súd.  

 
10.5. Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť origiálu. Tri výtlačky 

si ponechá odberateľ a dva dodávateľ. 
 
10.6. Zmluva sa uzatvára ma dobu 20 mesiacov alebo do vyčerpania zmluvnej „ceny spolu“ uvedenej 

v bode 5.7. 
 
10.7. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oprávnenýmí zástupcami obochd zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke odberateľa. 
 

 
 
 
 
 
 
V Topoľčanoch , dňa 28. 4. 2016                     V Topoľčanoch, dňa 28. 4. 2016 
 
 
 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
................................................                                               ........................................ 
 
Za dodávateľa :                                  Za odberateľa : 
 
Mgr.Milan Naňo                                                                    Mgr. Ondrej Božik 
        riaditeľ                                                                                                riaditeľ 


