
Zmluva  o poskytovaní služieb jedálne 

uzavretá medzi zmluvnými partnermi v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách 

 

medzi 

 

Odberateľ:                   Mesto Dolný Kubín  

Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01  Dolný Kubín 

Štatutárny zástupca :      Ing. Ján Prílepok - primátor mesta 

Kontaktná  osoba :           Mgr. Eva Palugová 

Bankové spojenie :           VÚB Dolný Kubín 

Číslo účtu :    20426332/0200 

IBAN :  SK20 0200 0000 0000 2042 6332 

IČO :                                  00314463                   DIČ : 2021339254  

Telefón :                                043/5814412,  fax : 043/5814465        

(ďalej len „Odberateľ“) 

 

a 

Dodávateľ:                         Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ  

   (ďalej len CSS PRAMEŇ),  

                                            Ul. Matúškova 1631, 026 01 Dolný Kubín 

Zastúpený :   Mgr. Jozef Kazárik - riaditeľ 

Kontaktná osoba:              Mária Mesárošová 

Bankové spojenie :             Štátna pokladnica 

Číslo účtu :    7000485572/8180 

IBAN :   SK08 8180 0000 0070 0048 5572 

IČO :                                    00622214                DIČ : 2020566449 

(ďalej len „Dodávateľ“)  

(spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 

Článok I. 

Účel zmluvy 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že účelom uzatvorenia tejto zmluvy je zabezpečenie služieb 

jedálne poskytovaných v súlade s § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách .  

  

Článok II. 

Predmet plnenia zmluvy 

 

Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre Odberateľa prípravu stravy (prípravu 

hotového jedla) pre prijímateľov sociálnych služieb Zariadenia opatrovateľskej služby, 

Obrancov mieru 1778/7, Dolný Kubín s kapacitou 24 miest. 

 

 



1. Strava bude expedovaná vo varniciach denne počas celého roka vrátane dní pracovného 

voľna, pracovného pokoja a sviatkov.   

2. Dodávateľ poskytne Odberateľovi jedálne lístky, ktoré Dodávateľ vypracuje minimálne 7 

kalendárnych dní pred plnením predmetu zmluvy. 

3. Odberateľ si prepravu stravy zabezpečí vo svojich hygienicky nezávadných prepravných 

nádobách (varniciach) sám, vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. 

 

Článok III. 

Čas plnenia poskytovania 

 

1. Deň a hodina začatia poskytovania služby: 01.01.2023, 7:30 hod.  

 

Článok IV. 

Sortiment, prevádzková doba 

 

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Odberateľovi dodávku stravy v množstve a sortimente: 

Raňajky: 

pečivo 2 ks, chlieb 100 g, chlebová zložka 100 g, prídavok (maslo, džem, nátierka a pod.) 

nápoj (čaj, mlieko, kakao) 2 dcl. 

 

     Obed: 

     polievka 3 dcl (0,3 l)  

 

hlavné mäsité  jedlo obsahujúce 100  g netučného mäsa v surovom stave 

                         prílohu (vo varenom stave: zemiaky 220 g, ryža 160 g, halušky 200 g, 

cestoviny – 200 g, knedľa kysnutá – 120 g (3 ks)  

                          chlieb 50 g., resp. pečivo 40 g (1ks), zemiaková kaša 260 g, tarhoňa 190 

g  

alebo  

hlavné bezmäsité  jedlo 

 

Večera:         

ľahšie hlavné jedlo mäsité, alebo bezmäsité alebo desiatová polievka 0,5 l + 1 ks pečivo 

alebo chlieb 50 g 

 

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Odberateľovi dodávku stravy v čase :   

Pondelok - piatok 

raňajky   od 7:30 hod.  do 7:45 hod.  

obed      od 11:30 hod. do 11:45 hod.  

večera    od 16:30 hod. do 16:45 hod. 

     Sobota – nedeľa, deň pracovného pokoja a sviatok 

raňajky   od 7.30 hod.  do 7.45 hod.  

                      obed      od 11:30 hod. do 11:45 hod. 

                      suchá večera bude prepravovaná  s obedom 

 

V prípade poruchy, výpadku el. energie, plynu a pod. sa čas dovozu stravy dohodne 

individuálne telefonicky, elektronicky.   

 

Článok V. 

Cena predmetu zmluvy 



 

 

1. Cena stravnej jednotky celkom za surovinovú zložku a režijné náklady je stanovená 

nasledovne (dodávateľ nie je platiteľ DPH) 

 

 

Stravná jednotka 

racionálna strava 

 

Raňajky 

v EUR 

 

 

Obed 

v EUR 

 

Večera 

v EUR 

Surovinová zložka   0,39 1,34 1,01 

Režijné náklady 0,70 1,42 1,08 

Spolu stravná jednotka 1,09 2,76 2,09 

 

2. Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, že výška režijných nákladov sa bude meniť každý rok , 

na základe zistených skutočných nákladov za predchádzajúce účtovné obdobie a nových 

cien energií. 

3. Nová cena surovinovej zložky alebo režijných nákladov bude stanovená prostredníctvom 

písomného dodatku k tejto zmluve. 

 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

               

1. Dodávateľ je povinný pripraviť stravnú jednotku v množstve podľa Odberateľom 

nahlásených údajov, pričom Odberateľ je povinný nahlásiť dostatočne včas množstvá 

stravných jednotiek, najneskôr však 1 kalendárny deň vopred do 8:30 hod. kalendárneho 

dňa predchádzajúceho kalendárnemu dňu, kedy má byť stravná jednotka pripravená. 

Prihlasovanie na prípravu hotového jedla na nedeľu a pondelok sa bude vykonávať 

v piatok do 8:30 hod. 

2. Pri zmenách počtu odoberaných jedál v deň odberu jedál pre prijímateľov sociálnych 

služieb Odberateľ posiela dodatočné hlásenia zmeny aj telefonicky, elektronicky a na 

predpísanom tlačive do 8:00 hod. v dňoch pondelok až piatok. 

3. Dodávateľ je oprávnený meniť jedálny lístok ak vznikne skutočnosť, že nebudú dostupné 

potraviny potrebné na prípravu dojednaného jedla len s predchádzajúcim písomným 

súhlasom Odberateľa (aj elektronickou poštou). 

4. Dodávateľ aj Odberateľ sú povinní viesť evidenciu množstva odobratých stravných 

jednotiek a následne si tieto počty na konci každého pracovného týždňa navzájom 

skontrolovať a podpisom dodacieho listu od Dodávateľa potvrdiť. 

5. Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, že po prebratí stravy po opustení areálu kuchyne CSS 

PRAMEŇ Dodávateľ nezodpovedá za prípadné zistené nedostatky a rozdiely pri odobratej 

strave. 

6. V prípade, že Dodávateľ nebude mať kuchyňu z technických príčin v prevádzke (rozsiahle 

opravy, rekonštrukcie) oznámi to včas, minimálne dva kalendárne mesiace dopredu 

Odberateľovi. Odberateľ si sám na vlastné náklady a vo vlastnej réžii zabezpečí 

stravovanie pre prijímateľov sociálnych služieb. 

 

 

 



Článok VII. 

Platobné a fakturačné podmienky 

 

1. Dodávateľ vykoná fakturáciu jedenkrát mesačne po uplynutí kalendárneho mesiaca a 

odsúhlasení počtu odobratých jedál pre prijímateľov sociálnych služieb.  

2. Odberateľ uhradí faktúru za odobratú stravu do 7 dní po obdržaní faktúry na účet 

Dodávateľa. 

 

Článok VIII. 

Doba platnosti zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2023 do 31.03.2023. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť: 

a/  písomnou dohodou zmluvných strán. 

b/  písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou a to aj bez udania výpovedného 

dôvodu. Zmluvu možno vypovedať s výpovednou lehotou troch mesiacov, ktorá začne 

plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej 

strane, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.  

c/  písomným odstúpením Odberateľa od zmluvy v dôsledku závažného porušenia 

povinnosti zo strany Dodávateľa.  

Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie týchto povinnosti Dodávateľom (čl. II. bod 1., čl. 

IV., čl. IX. bod l.) je vzhľadom na spoločenskú významnosť poskytovanej služby pre účely 

tejto zmluvy považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.  

Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká momentom doručenia písomného odstúpenia druhej 

zmluvnej strane.  

 

Článok IX. 

Ďalšie zmluvné dohodnutia 

 

1. Odberateľ bude vykonávať prostredníctvom príslušného orgánu Mestského zastupiteľstva 

Mesta Dolný Kubín spotrebiteľský prieskum spokojnosti na dostatočnej vzorke 

prijímateľov sociálnych služieb. Výsledky prieskumu budú prejednané s Dodávateľom za 

účelom skvalitnenia služieb. Opakujúca sa nespokojnosť je dôvodom na odstúpenie od 

zmluvy zo strany Odberateľa. 

2. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že vedľajšie dohody neexistujú.  

3. Ak sa Odberateľ omešká s riadnym zaplatením faktúry v zmysle Čl. V a Čl. VII tejto 

zmluvy, má dodávateľ právo na úrok z omeškania vo výške podľa § 1 ods. 1 nariadenia 

vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia obchodného 

zákonníka. 

4. Ak Dodávateľ poruší povinnosť podľa tejto zmluvy, má Odberateľ právo na zmluvnú    

    pokutu vo výške 5% z celkovej ceny služieb poskytnutých Dodávateľom Odberateľovi za  

    príslušný kalendárny mesiac, v ktorom došlo k porušeniu povinnosti. 

5. Právo na úhradu škody nie je ustanoveniami o zmluvnej pokute dotknuté. 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 



2. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných 

strán, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k tejto zmluve. 

3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv 

v zmysle platných právnych predpisov. 

4. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

dve vyhotovenia zmluvy.  

6. Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami sa použije primerane ustanovenie 

§ 106 ods. 1 písm. b) v spojení s § 112 Civilného sporového poriadku.   

 

 

 

Dodávateľ:                                                     Odberateľ:    

 

V Dolnom Kubíne dňa 29.12.2022                            V Dolnom Kubíne dňa 29.12.2022 

 

 

 

 

 

 

   

 

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

          Mgr. Jozef Kazárik                                                 Ing. Ján Prílepok 

          riaditeľ                                                                 primátor mesta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


