
Zmluva o poskytovaní stravy 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) 
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Článok I. 

Zmluvné strany 

1. Odberateľ:  Obec Spišské Bystré 

So sídlom:  Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré 

Zastúpená:  Mgr. Mariánom Luhom – starostom obce 

Vecne zodpovedný: Mgr. Juraj Peťko – prednosta OcÚ 

IČO:   00 326 542 

DIČ:   2020674975 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN:   SK98 0200 0000 0000 2522 8562 

Kontakt:  052/779 21 97 

e-mail:   obec@spisskebystre.sk 

   (ďalej ako „Odberateľ“) 

2. Dodávateľ:  Jedáleň-M.O., s.r.o.  
So sídlom:  Hornádska 530, 059 18 Spišské Bystré 

Zastúpená:  Mária Orolinová 

IČO:   44 739 753 

DIČ:   2022805290 

IČ DPH:  SK2022805290 

Kontakt:  0905 765 305  

e-mail:   jedalenmo@gmail.com 

   (ďalej ako „Dodávateľ“) 

   (Odberateľ a Dodávateľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“) 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri 

poskytovaní služby, a to príprava a dovoz stravy v obci Spišské Bystré v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Spišské Bystré č. 3/2019 o poskytovaní 

príspevku na stravovanie dôchodcov (ďalej ako „VZN č. 3/2019“).  

Článok III. 

Podmienky poskytovania stravy 

1. Dodávateľ sa zaväzuje pripravovať stravu v rozsahu jedného (1) teplého jedla, ktoré 

bude pozostávať z polievky a hlavného jedla. Váha vareného jedla s prílohou bude 

minimálne tristoosemdesiat (380) gramov a polievka minimálne v objeme tristopäť-

desiat (350) mililitrov.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 24.06.2021, ponúknuť 

oprávneným osobám v zmysle VZN č. 3/2019 na výber z jedného (1) druhu polievky 

a štyroch (4) druhov hlavných jedál z čoho minimálne dve (2) jedlá budú mäsité, jedno 

(1) jedlo bude múčne a jedno (1) jedlo bude zeleninové. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje jedálny lístok na nasledujúci týždeň, okrem jeho zverejnenia na 

mieste obvyklom prípadne doručenia jednotlivým stravníkom, doručiť taktiež 

v elektronickej forme na e-mailovú adresu Odberateľa uvedenú záhlaví tejto zmluvy, 

a to najneskôr posledný pracovný deň v týždni predchádzajúcemu týždňu, na ktorý je 

jedálny lístok pripravený.  

4. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje dodávku pripraveného jedla zrealizovať rozvozom 

jednotlivým oprávneným osobám v zmysle VZN č. 3/2019.  
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5. Dodávateľ sa zaväzuje dovoz stravy uskutočniť v čase od 10:00 hod do 14:00 hod., 

s prihliadnutím na individuálne potreby jednotlivých stravníkov.  

6. Dodávateľ sa zaväzuje distribuovať stravu jednotlivým stravníkom vozidlami 

a v nádobách, ktoré spĺňajú hygienické kritériá v príslušných právnych predpisov a 

v zmysle potravinového kódexu.  

7. Dodávateľ sa zaväzuje, že výživová hodnota pokrmov musí vychádzať z obsahu 

výživových faktorov podľa odporúčaných výživových látok pre dospelých, 

s prihliadnutím na fyziologické potreby stravníkov.  

8. Stravníkmi, respektíve oprávnenými osobami podľa tejto zmluvy sú osoby uvedené vo 

VZN č. 3/2019, a teda osoby ktoré požiadali obec Spišské Bystré o príspevok na 

stravovanie, sú poberatelia starobného dôchodku, ktorý majú trvalý pobyt na území 

obce Spišské Bystré, nemajú voči obci Spišské Bystré žiadne záväzky po lehote 

splatnosti, nemajú iný peňažný, alebo nepeňažný príjem zo závislej činnosti, nie sú 

prijímateľom pobytovej sociálnej služby a sú evidované obecným úradom Spišské 

Bystré ako oprávnené osoby.  

Článok IV. 

Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dvadsaťštyri (24) kalendárnych 

mesiacov, ktoré začínajú plynúť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, t.j. od 

01.07.2021, resp. do vyčerpania celkovej vysúťaženej sumy, podľa toho, ktorá 

skutočnosť nastane skôr. 

2. Odberateľ môže v prípade nedodržania podmienok dohodnutých v tejto zmluve od nej 

odstúpiť, a to s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni doručenia písomnej 

výpovede Dodávateľovi.  

Článok V. 

Cena za poskytnutie služby a spôsob úhrady 

1. Cena za poskytnutie služby prípravy a dovozu stravy podľa tejto zmluvy bola 

stanovené ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon 

o verejnom obstarávaní“) vo výške: 66 456,00 EUR (slovom: šesťdesiatšesťtisíc 

šesťstopäťdesiatšesť  eur a 00/100 centov). 

2. Oprávnená osoba, evidovaná Obecným úradom Spišské Bystré, si zakúpi stravné 

lístky vždy vopred na Obecnom úrade Spišské Bystré, a to za cenu zmluvne 

dohodnutú medzi Odberateľom a Dodávateľom (3,90 EUR) z ktorej bude odpočítaná 

výška príspevku obce.  

3. Oprávnená osoba má na základe zakúpeného stravného lístka nárok na jedno jedlo 

denne v zmysle VZN č. 3/2019.  

4. Oprávnená osoba stravný lístok odovzdá dodávateľovi vždy pri preberaní jedla. 

5. Odovzdané stravné lístky tvoria neoddeliteľnú súčasť faktúry, ktorú Dodávateľ doručí 

Odberateľovi najneskôr do 15. dňa po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. 

6. Splatnosť faktúry nesmie byť kratšia ako 14. kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 

Odberateľovi. 

7. Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry, ktoré musia 

obsahovať všetky náležitosti uvedené v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“), zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani 
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z pridanej hodnoty“). V prípade ak jednotlivé faktúry nebudú obsahovať požadované 

náležitosti, zistia sa vecné, alebo obsahové chyby či nejasnosti, Odberateľ je 

oprávnený vrátiť ich Dodávateľovi na doplnenie, alebo prepracovanie. V takomto 

prípade začína plynúť nová lehota splatnosti, a to odo dňa doručenia opravenej alebo 

doplnenej faktúry. 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán 

a účinná odo dňa 01.07.2021.  

2. Akékoľvek zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve je možné robiť len formou 

očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a 

podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Odberateľa. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia 

Obchodným zákonníkom a inými právnym predpismi platnými na území Slovenskej 

republiky. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva 

nebola podpísaná  v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, 

jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením 

súhlasu s celým jej obsahom. 

5. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých jedno 

(1) si ponechá Odberateľ a jedno (1) Dodávateľ. 

V Spišskom Bystrom dňa 29.06.2021 

 

 

 

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

 Mária Orolinová, v.r. Mgr. Marián Luha, v.r. 

 konateľ spoločnosti starosta obce 


