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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRAVY 

číslo: 181/SL/2021 
 

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

(ďalej len „zmluva“) 

 
 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

1.1 Dodávateľ: 

 

 Názov:   Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.  

 Sídlo:     Tehelná 1152/53, 905 01 Senica  

 IČO:   44 525 371  

 DIČ:   2022735528 

 IČ DPH:  SK 2022735528 

 Zapísaný v:  Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 

    číslo: 23091/T 

 Zastúpený:  Mgr. Ľubomír Štvrtecký - konateľ 

 Bankové spojenie:   

 IBAN:    

 SWIFT kód:   

 Telefón:  034/6513833 

 E-mail:   
 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

 

1.2 Odberateľ:   

 

 Názov:   Poliklinika Senica, n.o.  

Sídlo:   Sotinská 1588, 905 01 Senica 

IČO:   36 084 212 

DIČ:   2021701154 

IČ DPH:  SK2021701154 

Zapísaný v:  Register neziskových organizácií KU Trnava,  

    3. decembra 2002 pod.č. VVS/NO-12/2002 

Zastúpený:   Ing. Jozef Mikuš – riaditeľ  

Bankové spojenie:  

IBAN:    

Telefón:  034/6513850 

E-mail:   
 

(ďalej len „odberateľ“) 
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Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je príprava, poskytovanie a rozvoz teplého hlavného jedla, 

ktoré sa skladá z polievky a hlavného chodu (ďalej len „hotové jedlo“), pre  

odberateľa v súlade so zmluvnými podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

2.2 Dodávateľ ponúka v pracovných dňoch podľa ponuky jedálneho lístka odberateľovi 

 dodávku hotového jedla - obedu. 

2.3 Jedálny lístok bude odberateľovi doručovaný e-mailom alebo osobne vodičom 

 dodávateľa hotového jedla vždy najneskôr v piatok pred nasledujúcim týždňom. 

2.4 Množstvo a druhy dodávky hotového jedla z aktuálneho jedálneho lístka si odberateľ 

 objednáva týždeň vopred niektorým z nasledovných spôsobov: 

  a)  písomne spracovanou objednávkou odovzdanou osobne vodičovi dodávateľa, 

  b) telefonickou objednávkou nahlásenou povereným zamestnancom odberateľa 

  dodávateľovi najneskôr do 13.00 hod. na telefonické číslo: 0917 123 599. 

 

 

Článok 3 

Miesto a čas plnenia 

 

3.1 Dodávateľ stravy sa zaväzuje objednané hotové jedlo dodávať na miesto dohodnuté s 

 odberateľom každý pracovný deň dodávateľa v čase od 11.00 hod. do 12.00 hod.. 

 Hotové jedlo bude dodávané teplé v jednorazových obaloch.  

3.2 V prípade nedodania tovaru v zmysle predmetu tejto zmluvy z objektívnych príčin, je 

 dodávateľ o tomto povinný bezodkladne telefonicky informovať odberateľa. 

3.3 Každé jedno nedodanie predmetu tejto zmluvy musí byt' odsúhlasené oboma 

 zmluvnými stranami. 

3.4 Táto zmluva sa uzatvára od 01.02.2021 do 31.03.2021.  

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť: 

 a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b)  jednostranným odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán v prípade, 

že druhá zmluvná strana nedodrží niektorú zo svojich povinností uvedených v tejto 

zmluve. Takéto odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane alebo dňom vrátenia neprevzatej zásielky po uplynutí úložnej doby 

na pošte,  

 c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

 

Článok 4 

Cena a platobné podmienky 

 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za jedno (1) hotové jedlo včítane dopravy             

 je 4,80 EUR s DPH.   



3 

 

4.2 Takto dohodnutú cenu vyúčtuje dodávateľ odberateľovi vždy mesačne na základe 

 odsúhlasených objednávok s povereným zamestnancom odberateľa. 

4.3 Úhrada ceny sa uskutoční formou prevodu na bankový účet dodávateľa na základe 

vystavenej mesačnej faktúry. Splatnosť faktúry je v lehote do 14 dní odo dňa jej 

doručenia odberateľovi. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade preukázateľného zvýšenia vstupných 

nákladov na dodávku hotových jedál, môže na základe vzájomnej dohody dôjsť 

k zmene výšky ceny hotového jedla podľa ods. 4.1 tohto článku. V prípade, ak 

odberateľ nebude súhlasiť s takto navrhnutou zmenou ceny, ma dodávateľ právo od 

tejto zmluvy odstúpiť niektorým z dohodnutých spôsobov uvedených v čl. 3 bode 3.5 

tejto zmluvy. 

 4.5 Dodávané hotové jedlo je určené na okamžitú konzumáciu. 

 

 

Článok 5 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

5.1 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky.  

5.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami po dohode 

 obidvoch zmluvných strán. 

5.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dodávateľ a odberateľ 

 obdržia po dve (2) vyhotovenia. 

5.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

5.5 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, že 

nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju, jej 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

 
 
V Senici dňa 01.02.2021 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________    _________________________ 
              za dodávateľa                                                                            za odberateľa 

      Mgr. Ľubomír Štvrtecký                      Ing. Jozef Mikuš                        

                  konateľ                              riaditeľ 


