
ZMLUVA  

o poskytovaní stravovacích služieb 
uzatvorená dňa 28.12.2018 

 

 

1. Zmluvné strany 
 

Dodávateľ:  UNIVERZA PROCHOT, s.r.o. 

  Prochot  39 

  966 04 Prochot  

  IČO: 36050199 

               DIČ: 2021590318 

                   Bankové spojenie: VÚB Žiar nad Hronom 

  Číslo účtu: 1508375553/0200 

Zapísaný v: OR Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 7302/S 

  Štatutárny zástupca: Ing. Valéria Bugárová, konateľ 

   

 

Odberateľ: Obec Prochot 

  Prochot 39 

  966 04 Prochot 

  IČO: 320960 

  Bankové spojenie: VÚB Žiar nad Hronom 

  Číslo účtu: 5426422/0200 

  Štatutárny zástupca: Ing. Martina Rozenbergová, starostka  

 

 

 

2. Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovacích služieb v rozsahu, ktorý ustanovuje táto 

zmluva dodávateľom pre záujemcov odberateľa: 

- deti Materskej školy Prochot č. 39,  

- klientov Zariadenia sociálnych služieb a domova dôchodcov Jesienka, Prochot č. 39, 

- zamestnancov Obce.  

 

 

 

3. Rozsah, miesto a čas poskytovania služieb 
 

Dodávateľ, v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. O zariadení školského stravovania 

v znení neskorších predpisov, zabezpečí stravovanie formou priameho výdaja pre deti 

Materskej školy Prochot č. 39 v rozsahu: desiata, obed, olovrant vo Výdajnej školskej jedálni 

pri Materskej škole Prochot č. 39, počas dní výchovno-vzdelávacieho procesu, s výnimkou 

uzatvorenia prevádzky Výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole Prochot č. 39 v čase 

prázdnin.  

Dodávateľ, v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z. O podrobnostiach o požiadavkách na 

zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov,  zabezpečí celoročné 

stravovanie pre klientov Zariadenia sociálnych služieb Jesienka, Prochot č. 39, prenosom vo 

vlastných uzavretých čistých nádobách, zhotovených na tento účel, a to: 

- pri poskytovaní racionálnej stravy v rozsahu: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 
- pri poskytovaní diétnej - diabetickej stravy v rozsahu: raňajky, desiata, obed, olovrant, 

večera, druhá večera. 



Podávanie stravy klientom Zariadenia sociálnych služieb Jesienka zabezpečí odberateľ. 

Dodávateľ, v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z. O podrobnostiach o požiadavkách 

na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov,  zabezpečí formou 

priameho výdaja stravovanie v rozsahu jedného obeda,  pre zamestnancov Obce 

v prenajatých priestoroch jedálne dodávateľa. 

Dodávateľ ako prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania, v zmysle zákona č. 

343/2012 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zodpovedá za nakladanie 

s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom. 

 

 

4. Cenník služieb 

 

KLIENTI ZSS 
Jesienka - racio 

rok 2019 

potraviny réžia spolu 

raňajky ZSS 0,43 0,23 0,66 

desiata ZSS 0,35 0,15 0,50 

obed ZSS 1,12 1,90 3,02 

olovrant ZSS 0,36 0,15 0,51 

večera ZSS 0,92 0,79 1,71 

spolu € 3,18 3,22 6,40 

   

 
 

KLIENTI ZSS  
Jesienka - DIA 

 

rok 2019 

potraviny réžia spolu 

raňajky ZSS DIA 0,43 0,23 0,66 

desiata ZSS DIA 0,35 0,15 0,50 

obed ZSS DIA 1,12 1,90 3,02 

olovrant ZSS DIA 0,36 0,15 0,51 

večera ZSS DIA  0,92 0,79 1,71 

večera ZSS DIA II. 0,10 0,00 0,10 

spolu € 3,28 3,22 6,50 

   

 
 

Deti MŠ 
rok 2019 

potraviny réžia spolu 

desiata MŠ 0,28 0,17 0,45 

obed MŠ 0,68 1,56 2,24 

olovrant MŠ 0,23 0,17 0,40 

spolu € 1,19 1,90 3,09 

  

 
 

 
Zamestnanci 

Obce 

rok 2019 

potraviny réžia spolu 

obed  1,20 1,90 3,10 

 

 



 

 

 

5. Fakturácia a platobné podmienky 

 
Faktúru vyhotoví dodávateľ.  

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej vyhotovenia. Úhrady budú uskutočnené prevodným 

príkazom. 

Pri omeškaní s úhradou faktúry je dodávateľ oprávnený vyfakturovať zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Túto faktúru je odberateľ povinný 

uhradiť do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.  

 

 

6. Záverečné ustanovenia 

 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu predstaviteľov obidvoch zmluvných strán. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých 

každá zo strán dostane po jednom vyhotovení. 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2019 do 31.12.2019.  

Zmluvné strany môžu zmluvu jednostranne vypovedať vo výpovednej lehote 1 mesiac, 

pričom výpovedná lehota plynie prvým dňom nasledujúceho mesiaca potom, čo druhej strane 

bola písomná výpoveď doručená.  

Dodatky a zmeny zmluvy sú platné a záväzné, len ak budú stranami písomne potvrdené. 

Dodávateľ sa zaväzuje, že akékoľvek prípadné pohľadávky, ktoré mu vzniknú z tejto zmluvy 

voči odberateľovi, nepostúpi tretím osobám, ani iným spôsobom ich nescudzí. 

Súčasne sa zmluvné strany týmto zaväzujú vyriešiť akékoľvek a všetky prípadné spory 

a nezhody vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou mimosúdnou dohodou. V prípade, 

ak zmluvné strany nevyriešia spor alebo nezhodu mimosúdnou cestou, môže sa ktorákoľvek 

zmluvná strana domáhať ich rozhodnutia súdnou cestou. 

 

 

 

 

V Prochote dňa 28.12.2018      V Prochote dňa 28.12.2018 

 

 

 

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

            dodávateľ            odberateľ 

 

 


