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ZMLUVA 
o poskytovaní služieb v oblasti závodného stravovania. 

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
 

Čl. I.  
Zmluvné strany 

 
 
Dodávateľ:    Stredná odborná škola, Ul. Slovenských partizánov 1129/49, 
     017 01 Považská Bystrica 
Zastúpený :     Ing. Ján Kunovský, riaditeľ SOŠ 
IČO :      42141443 
IČ DPH :     SK2022670661 
Bankové spojenie :    Štátna pokladnica 
(ďalej len „Dodávateľ“)  SK56 818 0000 0070 0050 4593 
 
a 
 
Odberateľ:   Bonfiglioli Slovakia, s.r.o., Robotnícka ul. 2129,  
    017 01 Považská Bystrica 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  
vložka č. 16379/R, oddiel Sro.  

Zastúpený:   Ing. Dušan Randa, konateľ 
    IČO: 35 919 302 
IČ DPH:   SK 2021942802 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
    číslo účtu: 6628129018 / 1111 

 
(ďalej len „Odberateľ“) 
 
Zmluvné strany sa dohodli: 
 

Čl. II.  
Predmet zmluvy 

 
Dodávateľ zabezpečí stravovanie zamestnancov Odberateľa (ďalej len „stravník“) formou 
závodného stravovania v prevádzkovej jednotke – závodnej jedálni. 
 

Čl. III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude zabezpečovať pre stravníkov Odberateľa menu v rozsahu:  

 polievka alebo šalát (na výber), 2ks chlieb  

 4 hlavné jedlá  

 nápoj  
Jedálny lístok bude dodávateľ zasielať v elektronickej podobe na dohodnutú emailovú 
adresu, a to vždy vopred, najneskôr v tretí pracovný deň týždňa na nasledujúci týždeň.  
Na večeru bude dodávateľ zabezpečovať pre stravníkov odberateľa menu v rovnakom 
rozsahu ako na obed.   
 

2. Výdaj obeda v závodnej jedálni bude zabezpečený dodávateľom v dohodnutom čase podľa 
pracovných prestávok stravníkov odberateľa v jednotlivých pracovných zmenách 
nasledovne: 
- obed: 
od 10.00 do 11.00 h. 
od 12.00 do 13.00 h. 
- večera: 

od 18.00 do 19.00h. 
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3. Hromadná objednávka obedov a večerí bude zasielaná dodávateľovi elektronickou formou na 
dohodnutú emailovú adresu, a to deň vopred, najneskôr: 

- obed do 13.00 h. 
- večera do 22.00 h. 
 

Dodatočná objednávka obedov a večerí bude dodávateľovi zasielaná elektronicky do 07.00 
h. daného dňa, v ktorom má byť jedlo vydané. Pri dodatočnej objednávke je možný výber len 
z dvoch jedál z menu (č.1, č.2 a č. 3). 

 
4. Výdajný pult na ohrev dovezeného jedla a inventár na podávanie jedla zabezpečuje 

odberateľ. Nádoby na prepravu jedla (termovárnice) zabezpečuje dodávateľ.   
 
5. Dodávateľ si vyhradzuje právo v prípade zhoršenia sa epidemiologickej situácie a na základe 

opatrenia ÚVZ SR pristúpiť k výdaju stravy v jednorazových obaloch. 
 
6. V prípade plánovaných väčších opráv, havárie alebo celozávodnej dovolenky je Dodávateľ 

povinný upozorniť vopred Odberateľa a Odberateľ je povinný upozorniť vopred Dodávateľa 
s tým, že Odberateľ nebude požadovať od Dodávateľa náhradné stravovanie.  

 
Čl. IV. 

Platobné podmienky 
 

1. Dohodnutá stravná jednotka je 3,40 eur bez DPH. 
 
2. Dodávateľ bude fakturovať odberateľovi raz mesačne do 5 dní nasledujúceho mesiaca za 

predchádzajúci mesiac množstvo vydaných jedál. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej 
doručenia. 

 
3. V dohodnutej stravnej jednotke podľa bodu 1. tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky 

náklady spojené s dovozom a  výdajom obedov, denným umývaním inventáru (použité 
podnosy, príbory, taniere, poháre, nádoby na ohrev jedla), umytím výdajného pultu raz 
mesačne, doplňovaním soľničiek a koreničiek, zabezpečovaním papierových servítok k jedlu, 
odvozom organického odpadu (biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu) z výdajne 
stravy. Odberateľ zabezpečí čistiace prostriedky na vlastné náklady.  

 
Čl. V. 

Ostatné ustanovenia 
 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva sa 

uzatvára na dobu neurčitú.  
 
2. Obidve strany sú oprávnené vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu, písomnou formou, 

výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.  

 
3. Meniť a dopĺňať zmluvu je možné len na základe dohody zmluvných strán, formou písomných 

dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4. Právne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravených touto zmluvou sa riadia 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. 
 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, súhlasia s jej znením, na 

znak čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.  
 
V Považskej Bystrici, dňa 31.05.2021 
 
 
 
..........................................            .................................................. 

dodávateľ       odberateľ 


