
ZMLUVA  O  POSKYTOVANÍ  STRAVOVANIA 
pre žiakov a zamestnancov Súkromného školského internátu DSA, Novozámocká 220, ktorý 
je súčasťou Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými  v čl. I. tejto zmluvy. 

 
Čl. I.  

Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:  
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra 
Sídlo:  Novozámocká 220, 949 05 Nitra 
Zastúpený: Ing. Oľga Hodálová, riaditeľka 
IČO: 42114985 
DIČ: 2022445799 
Bankové spojenie: ČSOB 
IBAN: SK4375000000004024980419 
Objednávateľ nie je platcom DPH 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

          
Dodávateľ:  
Marián Líška Agentúra Liob                 
Sídlo:  Počasie 53, 951 41  Lužianky 
Zastúpený: Marián Líška 
IČO : 40494683 
IČ DPH: SK1048322440  
DIČ: 1048322440               
Bankové spojenie: VÚB a. s.  
IBAN: SK85 0200 0000 0016 9436 4056     
Zapísaný v ŽR OÚ v Nitre pod číslom 403-22610 
Zhotoviteľ je/nie je platcom DPH          
(ďalej len „dodávateľ “) 
 
Uzavreli zmluvu o poskytovaní stravovania v zmysle Zákonníka práce § 152, nariadenia vlády 206/96 
Zb. 

II. 
Preambula 

 
 
2.1 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení služieb spočívajúcich 

v uskutočnení predmetu zmluvy.  
 
2.2 Dodávateľ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne kvalifikovaní 

a spôsobilí k vykonávaniu týchto služieb podľa slovenských právnych predpisov a noriem a tieto 
služby objednávateľovi ponúka. 

 
 

Čl. III 



PREDMET ZMLUVY 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania hromadného stravovania pre 

objednávateľa t. j. pre žiakov a zamestnancov Súkromného školského internátu DSA, 
Novozámocká 220, ktorý je súčasťou Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, 
Novozámocká 220, Nitra v priestoroch dodávateľa.  

2. Pod pojmom zabezpečenie poskytovania stravovania sa rozumie výdaj, resp. zabezpečenie 
podávania jedál v členení : 
- Raňajky a vhodný teplý nápoj. Výdaj bude realizovaný v čase 06:30- 07:30 hod. 
- Obedy t. z. jedno teplé hlavné jedlo a vhodný nápoj, pričom teplým hlavným jedlom sa 

rozumie najmä tepelne upravené hlavné jedlo vrátane teplej polievky. Vhodným nápojom 
je pre účely tejto zmluvy neochutená minerálna voda. Výdaj bude realizovaný v čase 11:00-
12:00 hod. 

- Večere t. z. jedno teplé jedlo a vhodný nápoj, pričom teplým jedlom sa rozumie najmä 
tepelne upravené jedlo. Vhodným nápojom je pre účely tejto zmluvy neochutená 
minerálna voda. Výdaj bude realizovaný v čase 17:00-18:00 hod. 

3. Zabezpečenie hromadného poskytovania stravovania v zmysle ustanovení § 152 Zákonníka 
práce v počte a nominálnej hodnote podľa požiadaviek objednávateľa formou  akceptovaných 
stravných lístkov dodávateľa pre zamestnancov a žiakov školy. Stravovacie služby budú 
realizované prostredníctvom stravných lístkov, ktoré dodávateľ zabezpečí objednávateľovi.  

4. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa denné menu zostavené podľa Smerníc o 
výžive pri dodržiavaní vyváženosti energetického objemu s obsahom výživných látok. 

5. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých 
hygienických a bezpečnostných predpisov. 

 
 

Čl. IV 
DOBA PLNENIA 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.09.2020 a môže byť zrušená ktoroukoľvek 

zmluvnou stranou s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

2. Objednávateľ je oprávnený v prípade nedodržania podmienok uvedených v čl. III od zmluvy 
odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je platné a účinné dňom doručenia. 

3. Zmluvu je možné ukončiť i vzájomnou dohodou zmluvných strán. 
 

Čl. V 
MIESTO PLNENIA 

 
1. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že realizáciu predmetnej zmluvy dodávateľ zabezpečí 

dodaním stravy objednávateľovi  nasledovne: 
 

- služby spojené s podávaním resp. výdajom jedál v dostupnej blízkosti školy do 500 m od sídla 
na  Novozámockej ul.č.220 – objednávateľ nemá vlastnú výdajňu jedál, výdaj jedál bude 
zabezpečený nasledovným spôsobom: 
 
V priestoroch prevádzky dodávateľa – jedáleň v Hoteli Nitra, Novozámocká 214, Nitra. 
 
 
 

Čl. VI 
CENA 



 

Popis poskytnutej služby    Cena v EUR 
bez DPH 

DPH 
v EUR 

Spolu s DPH 
v EUR 

Spolu s DPH 
v EUR 

slovom 

Raňajky  

Hodnota stravnej jednotky – zamestnanci  
/výdaj jedál / 

 
1,50 

 
0,30 

 
1,80 

jedno euro 
osemdesiat 

centov 

Hodnota stravnej jednotky – žiaci  
/výdaj jedál / 

 
1,50 

 
0,30 

 
1,80 

jedno euro 
osemdesiat 

centov 

OBEDY  

Hodnota stravnej jednotky – zamestnanci   
/výdaj jedál / 

 
2,25 

 
0,45 

 
2,70 

 

Dve eurá 
sedemdesiat 

centov 

Hodnota stravnej jednotky – žiaci  
/výdaj jedál / 

2,08 0,42 2,50 Dve eurá 
päťdesiat 

centov 

Večere  

Hodnota stravnej jednotky – zamestnanci  
/výdaj jedál / 

 
2,25 

 
0,45 

 
2,70 

 

Dve eurá 
sedemdesiat 

centov 

Hodnota stravnej jednotky – žiaci  
/výdaj jedál / 

2,08 0,42 2,50 Dve eurá 
päťdesiat 

centov 

 
 

Čl. VII 
FAKTURÁCIA 

 
1. Za splnenie predmetnej zmluvy bude odberateľ platiť v hotovosti pri kúpe stravných jednotiek, 

alebo bude dodávateľ fakturovať odberateľovi mesačne hodnotu stravnej jednotky uvedenú 
v článku III. tejto zmluvy vynásobenú počtom objednaných stravných jednotiek za 
predchádzajúci mesiac. 

2. Faktúra bude uhradená prevodným príkazom do  30 dní od dátumu vystavenia.  
3. V prípade omeškania úhrady faktúr uhradí odberateľ dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % za každý deň omeškania. 

 
 

Čl. VIII. 
Reklamácie a sankcie  

 
1. Reklamácie poskytovaných služieb je potrebné zo strany objednávateľa oznámiť dodávateľovi do 
piatich pracovných dní od zistenia vád, najviac však do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku vád, 
inak sa na ne neprihliada.  
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny za poskytnutie stravovacích 
služieb je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % zo sumy za 
poskytovanie stravovacích služieb.  

 
Čl. VIII 

ĎALŠIE USTANOVENIA 



 
 
1.Dodávateľ sa zaväzuje pripravovať pre odberateľa: 

- raňajky 
- obedy t. z. jeden druh teplej polievky a minimálne 3 druhy teplého hlavného jedla podľa vopred 

pripraveného jedálneho lístka 
- večere t. z.  jeden druh teplého  jedla podľa vopred pripraveného jedálneho lístka 
- pripravovať jedlá v zmysle platných technologických a hygienických predpisov stanovených pre 

stravovanie  
-  

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
- objednať si druh jedla deň vopred formou označenia stravného lístka, časť objednávka alebo 

telefonicky  
3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby bol podávaný obed v štandardnej kvalite a minimálne v 
nasledovnom množstve, resp. objeme:  
Zložka podávaného jedla    Gramáž/objem  
1 porcie teplá polievka     2,5 dl - 3 dl  
mäso v surovom stave    80 g – 100 g  
príloha v uvarenom stave    150 g – 170 g  
bezmäsité hlavné jedlo v uvarenom stave  200 g – 300 g  
neochutená minerálna voda perlivá   2 dl  

 
4. Objednávateľ sa zaväzuje nahlasovať úpravu počtu odobratých jedál minimálne jeden deň 

vopred, a to do 14.00 hod., najneskoršie v daný deň do 8.30 hod.. 
5. V prípade hromadnej akcie objednávateľa sa objednávateľ zaväzuje odhlásiť žiakov a 

zamestnancov minimálne 5 dni vopred. 
6. Zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať písomnou formou . 
7. Za kontaktné osoby zmluvných strán sa na účely tejto zmluvy určuje:  
- za dodávateľa:  
- za odberateľa: 
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany berú na 
vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že 
k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona. 
 

   
Za dodávateľa :        Za objednávateľa : 

 
  

V ......................., dňa         V Nitre, dňa 

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

          Ing. Oľga Hodálová 
                  riaditeľka 


