
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ STRAVOVANIA 

uzatvorená v zmysle  § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle § 152 Zákonníka práce 

v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Odberateľ  „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

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

Prevádzka: Slnečná 734/10, 956 22 Prašice 

Zastúpený:  Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: IBAN SK10 8180 0000 0070 0032 4613 

IČO: 42118727 

 

(ďalej len „odberateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ  Základná škola s materskou školou 

   Sídlo: Ul. 1. mája 144, 956 22 Prašice 

Zastúpená: Mgr. Miloš Mik, riaditeľ 

Bankové spojenie: DEXIA Banka 

Číslo účtu: IBAN SK76 5600 0000 0008 4834 5006 

IČO: 37860712 

 

(ďalej len „dodávateľ“) 

    

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania – výroba a dodávanie stravy prijímateľom sociálnej 

služby a zamestnancom odberateľa v prevádzke Prašice ako cudzích stravníkov, zo zariadenia školskej 

jedálne, ktorá je v správe dodávateľa. 

 

2. Objekt kuchyne slúžiaci pre výrobu stravy pre žiakov a učiteľov dodávateľa a je umiestnený v budove 

odberateľa. 

 

3. Nájom priestorov kuchyne a ostatných súvisiacich priestorov pre účely výroby stravy a stravovania 

žiakov a učiteľov dodávateľa tvorí predmet inej zmluvy. 

 

4. Dodávateľ sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje dodávať stravu odberateľovi za podmienok uvádzaných 

v tejto zmluve dodávateľským spôsobom. 
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Článok III. 

Zabezpečenie evidencie 

 

1. Podľa tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje vykonávať všetky písomné práce potrebné pre zabezpečenie 

surovín, ich vynormovanie, vypísanie stravných listov, zhotovenie jedálnych lístkov, v spolupráci 

s pracovníčkou odberateľa. 

 

2. Podľa údajov z podkladov vedúcej stravovacej prevádzky bude dodávateľ vyhotovovať faktúry za 

odobratú stravu odberateľom v predchádzajúcom mesiaci.  

 

3. Fakturácia dodávateľa pre odberateľa bude zahŕňať náklady na stravnú jednotku a režijné náklady podľa 

skutočného počtu odobraných porcií. 

 

4. Fakturácia dodávateľa pre odberateľa bude vždy členená nasledovne: 

- faktúra za stravu zamestnancov odberateľa 

- faktúra za stravu prijímateľov sociálnych služieb odberateľa 

 

5. Faktúry dodávateľ predloží vždy najneskôr do 5. dňa v nasledujúcom mesiaci odberateľovi, spolu 

s evidenciou skutočne odobraných porcií. 

 

 

Článok IV. 

Výška stravnej jednotky 

 

1. Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb je dohodnuté touto zmluvou v zmysle zákona č. 448/2008 

Z. z. Zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.  

 

2. Výška jednotlivých porcií dňa sa určuje percentuálne z celodennej stravnej jednotky nasledovne: 

 

a) pri racionálnej diéte 

- raňajky  12% t.j. hodnota  0,36 € 

- desiata    9% t.j. hodnota  0,26 € 

- obed   40% t.j. hodnota  1,18 € 

- olovrant    9% t.j. hodnota  0,26 € 

- večera  30% t.j. hodnota  0,88 € 

Diéta racionálna denne v sume   2,94 € 

 

b) pri diabetickej diéte 

- raňajky  11% t.j. hodnota  0,39 € 

- desiata    8% t.j. hodnota  0,29 € 

- obed   40% t.j. hodnota  1,45 € 

- olovrant   8% t.j. hodnota  0,29 € 

- večera 1  27% t.j. hodnota  0,98 € 

- večera 2    6% t.j. hodnota  0,22 € 

Diéta diabetická denne v sume   3,62 € 
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c) pri šetriacej diéte 

- raňajky  12% t.j. hodnota  0,39 € 

- desiata    9% t.j. hodnota  0,29 € 

- obed   40% t.j. hodnota  1,29 € 

- olovrant   9% t.j. hodnota  0,29 € 

- večera   30% t.j. hodnota  0,97 € 

Diéta šetriaca denne v sume   3,23 € 

 

 

Článok V. 

Úhrada za stravu zamestnancov 

 

Výška úhrady stravy pre zamestnancov je stanovená nasledovne: 

 

Cena za jednu porciu obeda:  2,41 € 

Táto cena je zložená z nákladov na: 

    potraviny 1,19 € 

    réžiu  1,22 € 

 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ stravy sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje, že odberateľovi stravy, v súlade s predmetom, 

podľa článku I. tejto zmluvy, bude dohodnuté služby poskytovať celoročne, nepretržite, a to vrátane sobôt, 

nedieľ a počas sviatkov – tzn. neobmedzene. 

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výrobu a dodávanie stravy v súlade s platnou právnou úpravou, 

v nadväznosti na dodržiavanie HACCP, hygienických a bezpečnostných noriem a predpisov. 

 

3. Odberateľ sa zaväzuje včas oznamovať dodávateľovi počty stravníkov na nasledujúci deň s tým, že bude 

špecifikovaný počet klientov a počet zamestnancov. 

 

4. Odberateľ a dodávateľ berú na vedomie, že súčasťou výšky nákladov spojených s výrobou a podávaním 

stravy sú režijné náklady spojené s údržbou vybavenia kuchyne, náklady na čistiace a osobné ochranné 

prostriedky, mzdové prostriedky, náklady na prevádzku telefónu, náklady na kancelárske potreby 

a náklady na likvidáciu odpadu. 

 

5. Odberateľ sa zaväzuje, že vykoná úhradu režijných nákladov na účet dodávateľa v sume 3,40 € na každú 

osobu a celý deň poskytovania stravovacích služieb. 

 

6. Dodávateľ bude stanovovať výšku režijných nákladov podľa skutočných nákladov na výdavky spojené 

s prípravou jedál v predchádzajúcom roku v prepočte na počet porcií a počet stravníkov pre prijímateľov 

sociálnej služby nasledovne: 
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Popis Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera 2. večera 
Režijné 

náklady / 
deň v € 

Racionálna diéta 0,40 0,31 1,36 0,31 1,02 x 3,40 

Diabetická diéta 0,37 0,27 1,36 0,27 0,92 0,21 3,40 

Šetriaca diéta 0,40 0,31 1,36 0,31 1,02 x 3,40 

 

7. Dodávateľ bude stanovovať výšku režijných nákladov podľa skutočných nákladov na výdavky spojené 

s prípravou jedál v predchádzajúcom roku v prepočte na počet porcií a počet stravníkov pre zamestnancov, 

tak ako je uvedené v článku V. tejto zmluvy. Zmeny nákladov na stravnú jednotku alebo zmeny režijných 

nákladov na stravovanie je možné realizovať len podpisom Dodatku k tejto zmluve oboma zmluvnými 

stranami. 

 

8. Odberateľ aj dodávateľ sa dohodli na úhrade nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu a vodné-

stočné. Úhrada týchto nákladov ako aj podiel odberateľa a dodávateľa sú stanovené prostredníctvom 

samostatnej, aktuálne platnej Nájomnej zmluvy. 

  

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.07.2019. 

 

2. Táto zmluva zároveň ruší a nahrádza Zmluvu o zabezpečení stravovania zo dňa 31. 08. 2012 a všetky 

dodatky k nej vyhotovené.  

  

3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa 

vykonávajú na základe písomných dodatkov k zmluve. 

 

4. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy. Pred podpisom tejto 

zmluvy si ju riadne prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle túto zmluvu 

vlastnoručne podpisujú. 

 

5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve 

vyhotovenia zmluvy. 

 

 

 

V Topoľčanoch, dňa .....................    V Prašiciach, dňa ...................... 

 

 

 

 …...................................................    …...................................................... 

             Ing. Viera Bútorová                                                                  Mgr. Miloš Mik 

                      riaditeľka                                                              riaditeľ 


