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Zmluva o dodávke stravy 
 

 

 

Dodávateľ:  Mesto Bytča 

 Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča 

 IČO: 00 321 192, DIČ : 2020626399 

 bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava 

 č. účtu (ŠJ) : SK98 0200 0000 0000 4363 0432 

č. účtu (Mesto) : SK79 0200 0000 0015 9105 9358 

 štatutárny orgán: Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta 

        (ďalej aj len „Dodávateľ“) 

 

a 

 

Odberateľ:   Mgr. Andrea Bednárová 

 s miestom podnikania Maršová 180, 013 51 Maršová - Rašov 

 IČO: 50 598 376 

zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, číslo 580-59087 

 bankové spojenie: VÚB, a. s. 

 číslo účtu: SK80 0200 0000 0021 8294 3155 

 (ďalej aj len „Odberateľ“) 

 

 

sa v súlade s ustanovením § 261 ods. 2 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka dohodli na 

uzatvorení Zmluvy o dodávke stravy s týmto obsahom:  

 

 

I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Dodávateľ je zriaďovateľom a prevádzkovateľom Školskej jedálne, so sídlom Ulica 

Mieru 1357, 014 01 Bytča. 

 

2. Odberateľ je zriaďovateľom a prevádzkovateľom súkromného zariadenia starostlivosti 

o deti do troch rokov Dúhové kráľovstvo, so sídlom Námestie SR 26, 014 01 Bytča (ďalej 

aj len „Zariadenie Odberateľa“). 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

 Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripravovať a dodávať 

stravu pre deti navštevujúce Zariadenie Odberateľa a Odberateľ sa zaväzuje za dodanú stravu 

zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu. 
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III. 

Podmienky prípravy a dodávky stravy 

 

1. Dodávateľ bude stravu pre Odberateľa pripravovať v Školskej jedálni, so sídlom Ulica 

Mieru 1357, 014 01 Bytča (ďalej aj len „školská jedáleň“). Dodávateľ zodpovedá za 

kvalitu a množstvo dodanej stravy a je povinný pri jej príprave dodržiavať všetky 

hygienické a bezpečnostné predpisy. 

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať Odberateľovi jedlá, a to desiatu, obed a olovrant podľa 

týždenného jedálneho lístka zostaveného podľa zásad upravených v § 140 ods. 4 zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov pre vekovú kategóriu stravníkov 2 – 6 rokov, a to denne počas 

prevádzky školskej jedálne. 

 

3. Odberateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi počet objednávaných jedál podľa 

jednotlivých druhov na príslušný kalendárny deň vždy do 13.50 hod. predchádzajúceho 

pracovného dňa, a to telefonicky. Kontaktnou osobou pre Odberateľa pre účely tohto 

bodu zmluvy bude vedúca školskej jedálne alebo ňou poverená osoba.  

 

4. Odberateľ sa zaväzuje prevziať dodávané jedlá od Odberateľa v sídle školskej jedálne 

v čase dohodnutom s vedúcou školskej jedálne. Odberateľ je povinný zabezpečiť na 

dodávanú stravu nádoby vhodné na prepravu hotových jedál a zodpovedá za ich 

hygienickú nezávadnosť a čistotu.    

 

5. Okamihom prevzatia jedál Odberateľom v sídle školskej jedálne prechádza na 

Odberateľa nebezpečenstvo škody na dodaných jedlách. Akékoľvek vady dodávaných 

jedál je Odberateľ povinný oznámiť Dodávateľovi bez zbytočného odkladu po prechode 

nebezpečenstva škody na dodaných jedlách na Odberateľa. 

 

6. Odberateľ zodpovedá za likvidáciu odpadu z dodaných jedál v súlade s osobitnými 

predpismi.  

 

IV. 

Cena stravy a jej úhrada 

 

1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za dodanú stravu dohodnutú cenu vo výške 

podľa tohto článku zmluvy. 

 

2. Cena jedného jedla pozostáva z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni a druhu 

jedla a príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov.   

 

3. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi cenu jedla vo výške podľa všeobecne 

záväzného nariadenia Mesta Bytča o určení výšky príspevkov v školách a školských 
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zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, platného a účinného v deň 

dodania jedla Odberateľovi. 

  

4. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi cenu stravy na základe faktúry vystavenej 

Dodávateľom do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny 

mesiac. Faktúra bude splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

 

5. Ak Odberateľ neuhradí faktúru vystavenú Dodávateľom riadne a včas, Odberateľovi 

vznikne právo požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,01 % z neuhradenej 

sumy za každý deň omeškania. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň pripísania 

fakturovanej sumy na účet Dodávateľa.  

 

V. 

Doba platnosti zmluvy, zánik zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

2. Táto zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) výpoveďou, 

c) odstúpením od zmluvy. 

 

3. Písomnou dohodou zmluvných strán zaniká táto zmluva v deň, ktorý je v dohode určený 

ako deň jej zániku, alebo ak taký deň nie je v dohode uvedený, tak v deň, kedy na dohodu 

pripojila posledná (druhá) zo zmluvných strán svoj podpis. 

 

4. Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu, 

výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

 

5. Dodávateľ má právo od tejto zmluvy písomne odstúpiť, ak Odberateľ nezaplatí cenu 

stravy podľa čl. III. tejto zmluvy riadne a včas. Dodávateľ má právo od zmluvy odstúpiť 

len kým Odberateľ nezaplatí v plnej výške cenu stravy, s úhradou ktorej bol v omeškaní. 

Odstúpenie Dodávateľa od zmluvy sa stane účinným doručením odstúpenia od zmluvy 

Odberateľovi.   

 

6. Zánikom tejto zmluvy nie je dotknutá povinnosť Odberateľa zaplatiť ku dňu zániku tejto 

zmluvy neuhradené ceny za dodanú stravu alebo ich časti, ako aj príslušenstvo 

pohľadávok Dodávateľa, nárok na zaplatenie, ktorého mu vznikol na základe tejto 

zmluvy. Zánikom tejto zmluvy tiež nie je dotknuté právo na náhradu škody.    
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VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

 

2. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nespôsobuje to neplatnosť 

jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sú povinné v tomto prípade bezodkladne začať 

rokovania o nahradení neplatného ustanovenia takým ustanovením, ktoré mu je svojím 

obsahom a účelom najbližšie. 

 

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami 

podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, po jednom pre každú 

zo zmluvných strán. 

 

5. Obe zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, prehlasujú, že 

zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou 

podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov.  

 

7. Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy zaniká Zmluva o poskytovaní stravy uzatvorená 

zmluvnými stranami dňa 30. novembra 2020.  

 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom 10. januára 2022.  

 

V Bytči dňa ................................ 

 

 

 

 

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

            Ing. Miroslav Minárčik                                        Mgr. Andrea Bednárová    

  primátor Mesta Bytča                                          Odberateľ 

                 Dodávateľ              


