
 

 

 

MINISTERSTVO VNÚTRA  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Pribinova 2, 812 72  Bratislava 1                                                                        Rekreačná 13, 921 01  

Piešťany 

 

 

 

K O N T R A K T  na rok 2023 

číslo: SE-OHZ2-2022/005046-001 

 

uzatvorený medzi účastníkmi kontraktu: 

 

 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: Mgr. Tomáš Oparty, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR, na základe 

plnej moci č. p.: SL-OPS-2022/001312-070 zo dňa. 05.05.2022 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

 a 
 

 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 “poskytovateľ“) 

 

 

PREAMBULA 

 

Účastníci kontraktu uzatvárajú tento kontrakt v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky 

č. 1370 z 18. decembra 2002 ako plánovací a organizačný akt, ktorým sa  vymedzujú obsahové, 

finančné a organizačné vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a príspevkovou 

organizáciou v jeho pôsobnosti. Tento kontrakt nie je právnym úkonom v zmysle zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. I 

ČAS TRVANIA KONTRAKTU 

 

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023. 
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Čl. II 

PREDMET KONTRAKTU 

 

1. Predmetom kontraktu je poskytovanie stravovacích služieb zamestnancom objednávateľa 

prípravou, varením a výdajom troch hlavných jedál formou kompletného obedového menu, 

vrátane polievky a vhodného nealkoholického nápoja (ďalej len „predmet kontraktu“), 

2. Poskytovateľ bude predmet kontraktu plniť v priestoroch  stravovacích zariadení 

Ministerstva vnútra SR (ďalej len „stravovacie zariadenia“) a rozvozom a výdajom do 

dislokovaných výdajní stravy podľa požiadaviek objednávateľa. Zoznam stravovacích 

zariadení, dislokovaných výdajní a kalkulácia predpokladaného objemu objednávaných 

stravovacích služieb je predmetom prílohy č. 1 tohto kontraktu.  

  

 

Čl. III 

FINANČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY KONTRAKTU 

 

1. Cena  za  poskytovanie  predmetu  kontraktu  od 01.01.2023 do 31.12.2023 je  stanovená   

na 4,90 € formou použitia stravných lístkov.  

2. Cenou za poskytovanie predmetu kontraktu sa rozumie cena za jedno kompletné obedové 

menu pozostávajúce minimálne z polievky, hlavného jedla a vhodného nealkoholického 

nápoja, do ktorej sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa súvisiace s jeho prípravou, 

varením a výdajom. 

3. Suma finančných prostriedkov určená na finančné pokrytie činností poskytovateľa na rok 

2023 podľa tohto kontraktu v prospech objednávateľa je určená vo výške 1 269 492,00 Eur 

s DPH (spolu slovom: jedenmilióndvestošesťdesiatdeväťtisícštyristodeväťdesiatdva eur) 

a jej špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1.  

4. Cena za služby poskytované v prospech objednávateľa podľa tohto kontraktu je stanovená 

podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. 

5. V prípade zmeny vstupných nákladov (predovšetkým v dôsledku rastu cien energií a 

surovín) o viac ako 5 % vypracujú účastníci kontraktu dodatok pozmeňujúci rozsah 

predmetu činností uvedených v čl. II bode 1 alebo výšku dohodnutej ceny za jedno 

kompletné obedové menu podľa bodu 1 tohto článku. 

6. Dodanie predmetu kontraktu bude poskytovateľ fakturovať 2x za mesiac, k 15-mu dňu a ku 

koncu mesiaca. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa. 

Poskytovateľ sa zaväzuje vystavovať ku každej objednávke faktúru osobitne, pričom 

vystavovanie súhrnných faktúr sa nepripúšťa.  

7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 74 ods. 1 zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo 

neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou 

poskytovateľovi na prepracovanie. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová tridsať (30) 

dňová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa.  

8. Úhrada faktúry sa realizuje bezhotovostne prevodom na bankový účet poskytovateľa 

uvedený v záhlaví.  

9. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodanú stravu.  
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10. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet 

poskytovateľa.  

 

Čl. IV 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KONTRAKTU 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje najmä: 

 poskytnúť poskytovateľovi priestory na plnenie predmetu tohto kontraktu vyhovujúce 

platným všeobecne záväzným predpisom pre oblasť závodného stravovania,  

 poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na plnenie predmetu tohto kontraktu, 

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

 upozorniť poskytovateľa na vydanie nových stravných lístkov najneskôr 1 kalendárny 

mesiac pred ich vydaním. 

2. Objednávateľ má právo najmä: 

 vykonávať priebežné kontroly plnenia tohto kontraktu z hľadiska hospodárnosti, 

efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov poskytnutých za 

podmienok a spôsobom dohodnutým v tomto kontrakte poskytovateľovi, 

 krátiť objem finančných prostriedkov určený v tomto kontrakte v rozsahu a v termínoch 

určených vládou Slovenskej republiky, alebo na základe jej splnomocnenia  

Ministerstvom  financií  Slovenskej  republiky podľa § 18 ods. 4 písm. a) zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 vykonávať priebežné vyhodnotenie plnenia úloh uvedených v predmete kontraktu 

v prípade, ak to uzná za vhodné,  

 zmeniť objem kontraktom dohodnutého objemu finančných prostriedkov 

v odôvodnených prípadoch ako aj v závislosti od vývoja hospodárskeho stavu 

Slovenskej republiky,  

 navrhovať, prípadne uskutočňovať zmeny v kontrakte po vecnej stránke v nadväznosti 

na výsledky vyhodnotenia plnenia úloh alebo priority verejného záujmu, ktoré sa 

vyskytnú po dobu trvania kontraktu, 

 neuhradiť poskytovateľovi výdavky na úlohy uvedené v kontrakte, ak sa preukáže, že 

výdavky boli vynaložené neefektívne alebo neúčelne alebo nehospodárne, 

 navrhnúť poskytovateľovi úpravu (zmenu a doplnenie) rozsahu a podmienok tohto 

kontraktu na základe dodatočných požiadaviek, 

 zabezpečiť vo vlastnom mene a na vlastný účet plnenie činností uvedených v čl. II ods. 

2 tohto kontraktu postupmi verejného obstarávania v súlade so zákonom o č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších 

predpisov, v prípade ak poskytovateľ nemôže z technických alebo iných dôvodov plniť 

predloženú objednávku. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje najmä: 

 pripravovať predmet kontraktu v zmysle platných technologických receptúr za 

súčasného dodržiavania hygienických predpisov určených pre stravovanie, 

 zabezpečiť výdaj predmetu kontraktu denne v pracovných dňoch v čase od 11:30 do 

13:30  resp. od 12:00 do 14:00 podľa požiadaviek objednávateľa pre jednotlivé 

stravovacie zariadenia formou samoobsluhy na základe jeden deň vopred označeného 

stravného lístka. Minimálne jedno hlavné jedlo poskytovať s možnosťou dodatočnej 

objednávky alebo zrušenia objednávky do 08:00 hod v deň výdaja stravy, 
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 vypracovať jedálny lístok najneskôr do štvrtka bežného pracovného týždňa na 

nadchádzajúci pracovný týždeň, 

 dohodnutým spôsobom a včas informovať objednávateľa o plánovaných dobách 

uzavretia stravovacieho zariadenia (sanitárny deň, celozávodná dovolenka 

zamestnancov, inventúra a pod.). 

 dodržiavať postupy verejného obstarávania v súlade so zákonom o č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov, 

 strpieť právo objednávateľa na kontrolu a overenie cien (rozklad cien) stanovených 

poskytovateľom pri jednotlivých objednávkach. 

4. Poskytovateľ má právo najmä: 

 navrhnúť objednávateľovi úpravu (zmenu a doplnenie) rozsahu a podmienok tohto 

kontraktu na základe dodatočných požiadaviek objednávateľa. 

 

 

Čl. V 

KONTROLA, SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA PLNENIA KONTRAKTU 

 

1. Kontrolu plnenia kontraktu organizuje a riadi objednávateľ. 

2. Poskytovateľ je povinný na účely kontroly poskytovať orgánom kontroly požadované 

informácie a podklady. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis. 

3. Plnenie kontraktu sa vyhodnotí čiastkovo za každý kalendárny štvrťrok vždy do 15 dní po 

uplynutí príslušného štvrťroku plnenia predmetu kontraktu  a kumulatívne za celé obdobie 

trvania kontraktu (čl. I), a to v termíne do 15. 01. 2024. 

 

 

Čl. VI 

ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET 

 

1. Tento kontrakt zverejnia obidvaja účastníci kontraktu na svojich webových sídlach do 

desiatich pracovných dní od nadobudnutia jeho účinnosti; týmto nie je dotknutá povinnosť 

účastníkov kontraktu vyplývajúca z § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení zákona č. 546/2010 Z. z. 

2. Verejný odpočet plnenia kontraktu sa uskutoční po vypracovaní záverečnej správy o plnení 

kontraktu v termíne, ktorý bude zverejnený na webových sídlach účastníkov kontraktu. 

 

Čl. VII 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Kontrakt je možné v priebehu trvania kontraktu meniť a dopĺňať po dohode účastníkov 

kontraktu len formou písomných priebežne číslovaných dodatkov, ktoré musia byť 

podpísané obidvomi účastníkmi kontraktu.  

2. Kontrakt je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý účastník kontraktu 

dostane dve vyhotovenia. 

3. Účastníci kontraktu berú na vedomie, že tento kontrakt, ktorý sa povinne zverejňuje 

v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. 

z., nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi účastníkmi kontraktu a v súlade s § 47a 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je účinný dňom 
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nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv; kontrakt v Centrálnom 

registri zmlúv zverejní objednávateľ.  

4. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si tento kontrakt riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite 

a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú 

svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

 

    V Bratislave ____________________  
 

 

Za 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

(objednávateľ): 

Za  

Centrum účelových zariadení 

(poskytovateľ): 

  

 

Mgr. Tomáš Oparty Ing. Marcel Moravčík 

štátny tajomník 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

riaditeľ 

Centrum účelových zariadení 
 

 



Príloha č. 1 k č. p.:  SE-OHZ2-2022/005046-001

platnosť
mesačný 

priemer €

štvrťročný 

priemer €
ročný priemer € útvar prevádzky

mesačný 

priemer ks

štvrťročný 

priemer ks
ročný priemer ks kuchyňa

mesačný 

priemer ks

štvrťročný 

priemer ks

ročný 

priemer ks
ročný priemer €

KR PZ Kollárová 1 800 5 400 21 600
OÚ Kollárová 8 850 2 550 10 200

MV SR Račianska 4 230 12 690 50 760

MV SR Pribinova 1 780 5 340 21 360

MV SR Košická 1 360 4 080 16 320

MV SR Drieňová 1 800 5 400 21 600

CP BA Račianska 500 1 500 6 000

CP BA Špitálska 1 250 3 750 15 000

CP BA Sasinková 870 2 610 10 440
CP BA Nám. Hraničiarov 1 900 5 700 22 800

CP BA Schn. Trnavského 750 2 250 9 000

Štátny archív Bratislava 400 1 200 4 800

KR PZ 9.mája 2 500 7 500 30 000
OR PZ Okružná 1 600 4 800 19 200

105 791,00 € 317 373,00 € 1 269 492,00 € spolu 21 590 64 770 259 080 1 269 492,00 €

4,90 € 105 791 € 317 373,00 € 1 269 492 €

155 820,00 €
1.1.-

31.12.2023
CP TT

SZ Trnava - KR PZ 

Kollárová 
2 650 7 95012 985,00 € 38 955,00 € 155 820,00 €

20 090,00 € 60 270,00 € 241 080,00 € CP BB

31 800

CP BA

SZ Bratislava -  

Račianska
13 690 41 070 164 280

MV SR
1.1.-

31.12.2023

1.1.-

31.12.2023

1.1.-

31.12.2023

 MV SR prevádzky CÚZ

SZ B. Bystrica KR 

PZ 9.mája
4 100 12 300 49 200 241 080,00 €

44 933,00 € 134 799,00 € 539 196,00 €

27 783,00 € 83 349,00 € 333 396,00 €

804 972,00 €

SZ Bratislava -  

IVS
1 150 3 450 13 800 67 620,00 €


