Zmluva o dodávkach stravy
medzi zmluvnými stranami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Zmluvné strany:
Dodávateľ
Sídlo
Zastúpený
Bankové spojenie
IBAN
IČO
DIČ
Odberateľ
Sídlo
Zastúpený
Bankové spojenie
IBAN
IČO
DIČ

Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ,
/ďalej len „CSS PRAMEŇ“/
ul. Matúškova 1631, 026 01 Dolný Kubín
Mgr. Jozef Kazárik, štatutárny zástupca
Štátna pokladnica
SK08 8180 0000 0070 0048 5572
00622214
2020566449
Centrum sociálnych služieb Brezovec
/ďalej len „CSS Brezovec“/
Martina Hattalu 2161/3, 026 01 Dolný Kubín
PhDr. Soňa Miháliková, štatutárny zástupca
Štátna pokladnica
SK27 8180 0000 0070 0048 5812
17060664
2020562324
uzatvárajú túto zmluvu o dodávkach stravy

I. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok zabezpečenia stravovania, odber celodennej
stravy, vrátane diétnej, pre prijímateľov sociálnych služieb v CSS Brezovec, s kapacitou 103
miest, podľa § 3 ods.1, písm. a) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

II. Podmienky poskytovania stravy
1. Dodávateľ bude pripravovať a dodávať odberateľovi denne stravu / hotové jedlá / určenú
pre prijímateľov sociálnych služieb CSS Brezovec v zložení raňajky, desiata, obed, olovrant,
večera, II. večera, balíčky pri celodennej neprítomnosti, vždy podľa objednávky. Jednotlivé
druhy hotových jedál budú pripravované a dodávané odberateľovi na základe jedálnych
lístkov, ktoré vypracuje dodávateľ po konzultácii a odsúhlasení stravovacou komisiou
objednávateľa, vždy najneskôr týždeň pred ich prípravou a dodaním. .
2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo dodávanej stravy pri dodržaní požiadaviek a
nariadení lekára, podľa jednotlivých diét.
3. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať a dodávať stravu odberateľovi denne počas celého
roka, vrátane dní pracovného voľna a pokoja, sviatkov.

4. Nahlasovanie počtu jednotlivých jedál bude vykonávať odberateľ v deň pred odberom
stravy pre nasledujúci deň a to do 08:30 hod. Pri výnimočných zmenách počtu nahlásených
jedál (hospitalizácia, úmrtie) v deň odberu jedál, odberateľ posiela dodatočné hlásenie zmeny
aj telefonicky, elektronicky, ale vždy aj na dohodnutom tlačive do 08:00 hod.
5. Odberateľ si prepravu stravy do CSS Brezovec zabezpečí vo svojich, hygienicky
nezávadných prepravných nádobách, sám, vo vlastnej réžii, na vlastné náklady .
6. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že po prebratí stravy prepravnou firmou /po opustení
areálu kuchyne CSS PRAMEŇ /, dodávateľ nezodpovedá za prípadne zistené nedostatky a
rozdiely množstva a kvality odobratej stravy.
7. Dodávateľ sa zaväzuje, že strava bude pripravená pre odvoz v čase :
Po - piatok
- raňajky
od 07:45 do 08:00 hod.
- obed
od 11:45 do 12:00 hod.
- večera
od 16:45 do 17:00 hod.
Desiata bude dodaná na prepravu spolu s raňajkami, olovrant s obedom.
So – nedeľa

- raňajky
od 07:45 do 08:00 hod.
- obed
od 11:45 do 12:00 hod.
Suchá večera bude dodaná na prepravu spolu s obedom.
8. Dodávateľ stravy zabezpečí na výdaj obedov v CSS Brezovec kuchára z CSS PRAMEŇ.
Odvoz kuchára po výdaji obedov zabezpečí odberateľ prostredníctvom prepravnej firmy v
čase od 13:00 hod. do 13:15 hod..
9. V prípade, že dodávateľ nebude mať kuchyňu z technických príčin v prevádzke
/rozsiahle opravy, rekonštrukcie/, oznámi to včas, minimálne dva celé mesiace
dopredu odberateľovi. Odberateľ v takých prípadoch zabezpečí stravu pre prijímateľov
sociálnych služieb sám, na vlastné náklady a vo vlastnej réžii.
III. Cena za služby a spôsob úhrady
1. Cena stravnej jednotky pre prijímateľov sociálnych služieb je stanovená v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 31 / 2014 o poskytovaní
sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym
krajom, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia - článok VIII.
- Spôsob určenia sumy úhrady za stravovanie, prílohy č. 3 k VZN č. 31 / 2014 a prílohy č. 1
k tejto zmluve. V prípade zmeny výšky stravnej jednotky, zmeny VZN ŽSK, sa táto bude
riešiť dodatkom ku zmluve.
2. Celodennú stravu bude dodávateľ dodávať pre max. 103 klientov/deň. Počet jednotlivých
jedál sa bude počas zmluvného vzťahu denne upravovať podľa aktuálnej potreby odberateľa.
Cena za poskytnuté služby bude stanovovaná v závislosti od počtu klientov v CSS Brezovec
v tom, ktorom mesiaci a od počtu a druhov diétnych jedál, ktoré budú dodávané.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude stravu poskytovať v cene, ktorá počas
platnosti zmluvy nepresiahne sumu 102 000,00 €.

4. Dodávateľ vykoná fakturáciu jedenkrát mesačne na základe objednaného a odobratého
množstva jedál objednávateľom.
Odobraté množstvo jedál sa bude odsúhlasovať medzi dodávateľom a odberateľom tri krát
mesačne.
Náklady za objednanú a odobratú stravu naviac bude znášať odberateľ.
5. Odberateľ uhradí faktúru za odobratú stravu do 10 dní po doručení faktúry na účet
dodávateľa uvedený vo faktúre.
IV. Doba plnenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov – od 01.07.2022 do 30.06.2023.
2. Zmluvné strany môžu vypovedať zmluvu písomne. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína
plynúť v 1. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede
zmluvy druhej zmluvnej strane.
V. Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou bližšie neupravených sa riadia
ustanoveniami platného právneho poriadku SR.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len na základe očíslovaných písomných
dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho dva obdrží dodávateľ a dva odberateľ.
4. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke oboch zmluvných
strán.
5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy pred jej podpísaním
oboznámili, že obsah zmluvy sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou,
že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevyhovujúcich podmienok.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Výška stravnej jednotky.
Dodávateľ:
V Dolnom Kubíne, dňa:21.06.2022

....................................................
Mgr. Jozef Kazárik
riaditeľ

Odberateľ:
V Dolnom Kubíne, dňa:21.06.2022

.................................................
PhDr. Soňa Miháliková
riaditeľka

Príloha č.1
Výška stravnej jednotky za potravinovú zložku jedál k Zmluve o dodávkach
stravy platnej od 01.07.2022
Strava racionálna diéta č.3 a diéty č. 0,1,4,10
Strava názov jedla Stravná jednotka
Náklady na suroviny
EUR
0,39
raňajky
0,30
desiata
1,34
obed
0,30
olovrant
1,01
večera
Spolu:
3,34

Strava diabetická diéta č. 9
Strava názov jedla
raňajky
desiata
obed
olovrant
večera
druhá večera
Spolu

Stravná jednotka
Náklady na suroviny
EUR
0,44
0,32
1,60
0,32
1,08
0,24
4,00

Dodávateľ:
V Dolnom Kubíne, dňa:21.06.2022

....................................................
Mgr. Jozef Kazárik
riaditeľ

Odberateľ:
V Dolnom Kubíne, dňa:21.06.2022

.................................................
PhDr. Soňa Miháliková
riaditeľka

