
Zmluva o poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia 
SE-OHZ2-2022/005046-002 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Odberateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

sídlo: Pribinova 2, 812 72  Bratislava 1 

právna forma: štátna rozpočtová organizácia 

IČO: 00151866  

bankové spojenie: Štátna pokladnica  

číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023  

zastúpené: plk. Ing. Oľga Grausová, zástupkyňa generálneho riaditeľa a súčasne      

riaditeľku organizačného odboru sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra 

SR, na základe plnomocenstva č. SL-OPS-2022/001312-158 zo dňa 

18.11.2022  

 (ďalej len „odberateľ“) 
 

 a 
 

Dodávateľ: Centrum účelových zariadení  

sídlo: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 

právna forma: štátna príspevková organizácia 

IČO: 42137004 

IČ DPH SK2022739697 

bankové spojenie:  

číslo účtu:  

zastúpené: Ing. Marcel Moravčík 

 riaditeľ Centra účelových zariadení  

 (ďalej len ,,dodávateľ“) 

 

uzatvárajú medzi sebou túto zmluvu o poskytovaní služieb rýchleho stravovania (ďalej len 

,,zmluva“) za týchto vzájomne dohodnutých podmienok. 

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy a miesto plnenia 

 

1) Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia s predajom 

stravy na priamu konzumáciu (ďalej len ,,predmet zmluvy“) zamestnancom odberateľa 

v priestoroch stravovacích zariadení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zoznam 

stravovacích zariadení je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

 



2) Predmetom tejto zmluvy je aj poskytnutie občerstvenia pre zamestnancov odberateľa v 

situáciách, ktoré odberateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať a 

ktorých personálne zabezpečenie zo strany odberateľa je vykonané v záujme riadneho a 

včasného plnenia si povinností odberateľa aj v iných miestach podľa potreby odberateľa ako v 

priestoroch stravovacích zariadení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uvedených v 

prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

 

 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1) Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať zamestnancom odberateľa predmet zmluvy 

v pracovných dňoch pondelok – piatok. 

2) Dodávateľ sa zaväzuje najmä: 

a) pripravovať predmet zmluvy v zmysle platných technologických receptúr, za súčasného 

dodržiavania hygienických predpisov určených pre stravovanie, 

b) poskytnúť odberateľovi potrebnú súčinnosť na plnenie predmetu zmluvy, 

c) dodržiavať dohodnutú prevádzkovú dobu, 

d) zabezpečiť výdaj predmetu zmluvy podľa požiadaviek objednávateľa pre jednotlivé 

stravovacie zariadenia formou priameho predaja.  

3) Dodávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na majetku odberateľa vzniknuté pri 

zabezpečovaní predmetu zmluvy, za dodržiavanie platných predpisov o požiarnej ochrane 

a platných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci svojich zamestnancov a za 

odbornosť a bezúhonnosť svojich zamestnancov pri realizácií predmetu zmluvy. 

4) Odberateľ sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť a poskytovať stravné lístky na vlastné náklady pre svojich zamestnancov, 

b) upozorniť dodávateľa na vydanie nových stravných lístkov najneskôr 1 mesiac pred ich 

vydaním, 

c) poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť na plnenie predmetu zmluvy. 

5)           Dodávateľ sa zaväzuje v súlade s Čl. II bod 2. tejto zmluvy:  

a) pripravovať rýchle občerstvenie na priamu konzumáciu v zmysle platných    

technologických receptúr, za súčasného dodržiavania hygienických predpisov 

určených pre stravovanie,  

b)  pripravovať rýchle občerstvenie na priamu konzumáciu v termínoch určených po 

vzájomnej dohode zmluvných strán,  

c) poskytnúť odberateľovi potrebnú súčinnosť,  

d)  dodržiavať dohodnuté podmienky stanovené odberateľom, ktoré budú vopred             

konzultované s dodávateľom,  

e)  zabezpečiť výdaj podľa dohodnutých podmienok s odberateľom, ktoré budú vopred  

konzultované s dodávateľom.  

 

 



 

 

Čl. IV 

Cena 

 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnanci odberateľa môžu za predmet zmluvy 

uvedený v Čl. II bod. 1 tejto zmluvy platiť formou stravného lístka odberateľa.  

2) Cena za predmet zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

Ministerstva financií č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva predmetný zákon. 

 

 

Cena stravného lístka platná od 1.1.2023 do 31.12.2023 

Hodnotový 

ukazovateľ 
Cena bez DPH 

Sadzba 

DPH v % 

Výška DPH 

v € 

 

Cena s DPH 

v € 

 

Stravný lístok 

4,08 

 

20 % 

 

0,82 

 

4,90 

 

 

 

 

 

Čl. V 

Platobné podmienky 

 

1) Platba za predmet zmluvy podľa Čl. IV bod 1. tejto zmluvy bude odberateľ realizovať 

čiastkovými faktúrami podľa skutočného počtu použitých stravných lístkov. Platba za predmet 

zmluvy podľa Čl. II bod 2. tejto zmluvy bude odberateľ realizovať čiastkovými faktúrami na 

základe predchádzajúcej vzájomne odsúhlasenej dohody medzi dodávateľom a odberateľom 

súvisiacich s plnením povinností uvedených v Čl. II bod 2 a Čl. 3 bod 5 tejto zmluvy.  

2) Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca. Podkladom pre vystavenie faktúry za predmet zmluvy uvedený v Čl. II bod. 1 tejto 

zmluvy sú použité stravné lístky za fakturované obdobie a podkladom pre vystavenie faktúry 

za predmet zmluvy uvedený v Čl. II bod. 2 tejto zmluvy je oboma zmluvnými stranami 

odsúhlasená dohoda súvisiaca s plnením povinností uvedených v Čl. II bod 2 a Čl. 3 bod 5 tejto 

zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia  faktúry odberateľovi. Úhrada 

faktúr sa realizuje výhradne platobným príkazom prostredníctvom finančného ústavu 

odberateľa. Za deň uhradenia daňového dokladu sa rozumie deň pripísania  fakturovanej ceny 

na účet dodávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.   

3) Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004  

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať uvedené náležitosti, je odberateľ oprávnený ju vrátiť dodávateľovi na opravu alebo 



doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 

začne plynúť doručením novej faktúry odberateľovi. 

 

 

Čl. VI 

Zmluvná pokuta a úrok z omeškania 

 

1) V prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry, je odberateľ povinný zaplatiť 

dodávateľovi zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej sumy za každý aj začatý deň 

omeškania. 

2) V prípade omeškania dodávateľa s plnením predmetu zmluvy, je dodávateľ povinný 

zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty plnenia, s plnením ktorého 

je v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania.  

 

 

Čl. VII 

Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy 

 

1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. decembra 2023.  

2) Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená 

zmluvná strana okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej zmluvnej 

strany náhradu škody v súlade s platnou právnou úpravou, ktorá jej vinou vznikla.  

3) Odberateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sa stalo pre 

dodávateľa plnenie podstatných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy úplne nemožným. 

4) Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností budú považovať 

porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná 

zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci, resp. zásahu 

úradných miest. Pre účely tejto dohody sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú 

závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani 

nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné 

pohromy, požiare, embargo, karantény. 

5) Platnosť zmluvy je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, alebo písomnou 

výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán  bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je jeden 

(1) mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej povinného zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie 

Úrad vlády Slovenskej republiky; zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí 

odberateľ. 



2) Právne vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. 

3) Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné 

urobiť iba po vzájomnej dohode, a to vo forme písomných priebežne číslovaných dodatkov 

k tejto zmluve, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

4) Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú 

prednostne riešiť vzájomným rokovaním o možnej zhode.  

5) Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu 

pričom každá zo zmluvných strán dostane po dva (2) rovnopisy. 

6) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a 

na znak súhlasu s jej obsahom v celom rozsahu ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa ................                                                Piešťanoch dňa................ 

 

 

 

za Ministerstvo vnútra SR                    za Centrum účelových zariadení 

           (odberateľ)                                (dodávateľ) 

     

 

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

plk. Ing. Oľga Grausová                                                   Ing. Marcel Moravčík 

      zástupkyňa generálneho riaditeľa                                                               riaditeľ 

 a súčasne riaditeľka organizačného odboru  

          sekcie ekonomiky MV SR     

                                 

 



Príloha č. 1 k č.p.  SE-OHZ2-2022/005046-002

Trnava

Bufet KR PZ Kollárova 31 CP TT

Bufet OÚ Kollárová 8 CP TT

Banská Bystrica

Bufet KR PZ 9. mája CP BB

Bufet OR PZ Okružná CP BB

Bratislava

Bufet Pribinova MV SR

Bufet Račianska MV SR

Bufet Romanova CP BA

Bufet Špitálska CP BA

Bufet Nám. Hraničiarov CP BA

Bufet Drieňová MV SR


