
ZMLUVA 

O SPOLOČNOM STRAVOVANÍ ZAMESTNANCOV A ŠTUDENTOV 
Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

Hospital Catering Solutions, s.r.o. 

Sídlo: Pútnická 170, 841 06 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 47 243 147 
IČO pre DPH: SK 2023630807 
DIČ: 2023630807 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. ú. 5045618640/0900 
Registrácia: u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 85151/B 
Konajúci: JUDr. Róbert Lenčéš, konateľ 

(ďalej len „Dodávateľ") 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Sídlo: Študentská 2, 911 50 Trenčín 
IČO: 31 118 259 
IČO pre DPH: nie sme platcami DPH 
DIČ: 2021376368 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, 

IBAN SK09 8180 0000 0070 0017 3990 
BICSPSRSKBAXXX 

Zriadená: zákonom NRSR č. 155/1977 Z. z. z 15. mája 1997 v znení zákona NRSR č. 
209/2002 Z. z. z 5. 4. 2002 

Konajúci: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 

(ďalej len „Odberateľ") 

Uzatvárajú túto Zmluvu o spoločnom stravovaní zamestnancov a študentov Odberateľa. 

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Dodávateľ na základe Koncesnej zmluvy, ktorú uzavrel s Fakultnou nemocnicou Trenčín, 
prevádzkuje stravovaciu prevádzku v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín a zabezpečuje od 
1.4.2014 stravovanie zamestnancov a študentov Odberateľa. Súčasťou stravovacej prevádzky je 
kuchyňa a súvisiace priestory a jedáleň pre výdaj jedla zamestnancom Fakultnej nemocnice 
Trenčín, zamestnancom a študentom Odberateľa a tretím osobám. 
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2. Odberateľ má záujem aj naďalej využívať jedáleň v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín pre 
stravovanie svojich zamestnancov a študentov. 

3. Dodávateľ prehlasuje, že oprávnený takúto službu v jedálni v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín 
pre Odberateľa poskytovať, a to v plnom rozsahu a za podmienok definovanom touto Zmluvou. 

4. Dodávateľ bude poskytovať stravovanie formou objednávkového systému, a to konkrétne 
formou objednávkových lístkov. 

5. Dodávateľ na základe dohody Zmluvných strán poskytne Odberateľovi najneskôr od 1.6.2014 
elektronický stravovací systém kompatibilný s osobnými kartami zamestnancov a študentov 
Odberateľa. Dodávateľ tento elektronický stravovací systém nastaví podľa parametrov 
stanovených v tejto Zmluve. 

III. PREDMET ZMLUVY 

1. Dodávateľ je povinný počas Doby trvania tejto Zmluvy zabezpečiť prípravu, distribúciu, výdaj 
a dodanie Zamestnaneckých jedál najmenej v rozsahu: 

Obed: 

dva druhy polievky, z toho jedna bezmäsitá 
tri druhy hlavných jedál, z toho jedno bezmäsité 

Večera a stravovanie v noci: 
jeden druh polievky a jedno hlavné jedlo 

Dodávateľ je povinný počas Doby trvania tejto Zmluvy zabezpečiť výdaj Zamestnaneckých jedál 
minimálne vo výdajných dobách: 

Obed: 
pracovné dni od l l : 1 5 h o d do 14:00 hod 

- víkendy, sviatky od l l : 0 0 h o d do 13:30hod 
Večera a stravovanie v noci: 

večera je vydávaná od 16:30hod do 17:30hod 
stravovanie v noci je distribuované na jednotlivé oddelenia/kliniky v rámci distribúcie Jedál 
pre pacientov 

Dodávateľ je oprávnený rozsah poskytovaných stravovacích služieb na prechodnú dobu 
z vážnych prevádzkových dôvodov (prestavba jedálne alebo kuchyne, výpadok dodávky energií 
a pod.) obmedziť, toto je ale povinný pokiaľ možno dostatočne dopredu oznámiť Odberateľovi. 

Diétne jedlá bude Dodávateľ poskytovať v rozsahu schváleného diétneho systému Fakultnej 
nemocnice Trenčín a len zamestnancom na základe predloženého potvrdenia od ošetrujúceho 
lekára. 

2. Dodávateľ bude od 1.4.2014 až do zavedenia elektronického stravovacieho systému poskytovať 
stravovanie pre zamestnancov a študentov Odberateľa formou stravných lístkov. 

3. Dodávateľ bude od dátumu zavedenia elektronického stravovacieho systému poskytovať 
stravovanie pre zamestnancov a študentov Odberateľa tzv. kreditným spôsobom čo značí: 

a) Cena jedla hradená zamestnancami a študetami Odberateľa bude hradená z hotovostných 
vkladov zamestnancov a študentov tzv. kreditov. Kredity budú môcť zamestnanci a študenti 
formou hotovosti vkladať na svoje účty v úradných hodinách priamo na prevádzke 
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Dodávateľa. Úradné hodiny a podrobné podmienky vkladania kreditov budú k dispozícii na 
viditeľnom mieste v jedálni. 

b) Elektronický stravovací systém poskytnutý Dodávateľom umožní objednávanie jedál priamo 
v jedálni alebo cez internetový prehliadač na adrese https://obiednavky.hospitalcatering.sk 
na 4 týždne dopredu. Elektronický stravovací systém zároveň umožní zamestnancom 
priebežne kontrolovať stav vložených kreditov. 

c) V prípade pochybností Odberateľa alebo zamestnancov a študentov Odberateľa ohľadne 
správneho vyúčtovania vložených kreditov alebo iných parametrov a funkcionalit 
elektronického stravovacie systému je Dodávateľ povinný na základe výzvy predložiť 
podrobné vyúčtovanie. V prípade zistených rozporov s riadnym fungovaním systému je toto 
Dodávateľ povinný bezodkladne uviesť do poriadku. 

IV. CENA 

1. Cena jedál je uvedená v Prílohe č. 1. 

2. Cena jedál sa bude každoročne, vždy k 1. februáru kalendárneho roka, zvyšovať o ročnú (na báze 
kalendárneho roka) priemernú mieru inflácie meranú harmonizovaným indexom 
spotrebiteľských cien (HICP) zverejneným Eurostatom pre oblasť Slovenskej republiky. 

3. Cena jedla nesmie prevýšiť aktuálnu výšku stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 
5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (zákon o cestovných náhradách). 

V. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Dodávateľ je oprávnený fakturovat' jedlá objednané zamestnancami a študentmi Odberateľa 
v celkovej sume vypočítanej ako súčin počtu objednaných jedál a ich jednotkovej ceny uvedenej 
v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Podkladom pre fakturáciu je zoznam objednaných jedál podľa výstupu 
z elektronického stravovacieho systému. Tento výstup bude vždy prílohou faktúry. 

2. Dodávateľ od celkovej sumy na faktúre odpočíta časť hradenú zamestnancami a študentmi 
Odberateľa formou odpočtu z hotovostných vkladov zamestnancov (kreditov). 

3. Faktúru Dodávateľ doručí Odberateľovi do 5. kalendárnych dní nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca po ukončení mesiaca, v ktorom bolo stravovanie poskytnuté. 

4. Dodávka bude mať charakter opakovaného plnenia podľa § 19 odsek 3, Zákona o dani z pridanej 
hodnoty a dátumom zdaniteľného plnenia bude posledný deň zdaňovacieho obdobia. Právo 
fakturovat' vzniká Dodávateľovi uplynutím posledného kalendárneho dňa mesiaca, za ktorý je 
fakturované. 

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu stanoveného právnymi predpismi. 

VI. OSTATNÉ USTANOVENIA 

1. Táto Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch origináloch, z ktorých Dodávateľ aj Odberateľ dostane po 
jednom vyhotovení. 
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2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou od 1.1.2014 do 31. 12. 2014 s možnosťou 
predĺženia jej platnosti písomným dodatkom. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 
deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

4. Všetky zmeny, dodatky a ostatné úkony je možné vykonávať len v písomnej forme. 

5. Túto Zmluvu môžu obe strany vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá plyne od 
prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede. 

V Trenčíne, dňa 

Za Dodávateľa: Za Odberateľa: 

Hospltal Catering Solutions, s.r.o.. 
Ing. Peter Bittó, MBA 
Na základe plnej moci 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
Rektor 



Príloha č. 1 

Celková cena 

Popis 

Jednotková 
cena 

v EUR bez 
DPH 

Jednotková cena 
v EUR s DPH 

Celková cena za jedno jedlo 2,50 3,00 


