
Zmluva o zabezpečení stravovania 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods.2 Obchodného zákonníka 

 

 

Čl. I. 
Zmluvné strany  

 
Dodávateľ :  Jozef Gustiňák Hagman, HG združenie, Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín  
            IČO:17811848, DIČ:                     , IČ DPH:SK  
            Prevádzka: Penzión KOLIBA, Gäceľská cesta 2667/4, Dolný Kubín  
                      Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s.,  č. účtu: 
            č. Živnostenský register : OÚ Dolný Kubín, reg.č. 503 – 2388 
            v zastúpení p. Jozefom Gustiňákom, ďalej len dodávateľ  

a 
Odberateľ:  Katolícka univerzita v Ružomberku 

Zastúpená:   prof. Tadeusz Zasepa, PhD. rektor KU 
Adresa:   Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok  
IČO:    37801279  
DIČ:    
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:    
Miesto plnenia: Pedagogická fakulta, pracovisko Dolný Kubín 

 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Detašovaného 

pracoviska PF KU v Dolnom Kubíne, ďalej len stravníci v stravovacom zariadení 
Penzión KOLIBA, Gäceľská cesta 2667/4, Dolný Kubín . 

2. Pod pojmom stravovanie rozumejú zmluvné strany poskytovanie teplého hlavného 
jedlá – obeda, večere, vrátane polievky a vhodného nealkoholického nápoja v čase 
podľa otváracích hodín dodávateľa. 

Čl. III 
Cena predmetu plnenia  

 
Dodávateľ bude poskytovať vo svojom zariadení stravníkom jedlo za cenu 2,70 euro. 
Suroviny na výrobu jedlá          1,806 euro 
Mzdové náklady                        0,276 euro 
Vecné náklady                           0,168 euro  
DPH 20%                                   0,450 euro  

Spolu ........................................ 2,70 euro  
 

Čl. IV 
Podmienky predmetu plnenia 

 
1. Stravné lístky zabezpečí dodávateľ a vyznačí ich odtlačkom svojej pečiatky, finančnou 

hodnotou a odberateľ svojou pečiatkou 



2. Poskytovanie stravovania bude pre stravníkov zabezpečené výberom minimálne 
z dvoch druhov teplých hotových jedál, podľa ponuky jedálneho lístka. Dodávateľ nie 
je oprávnený poskytovať stravníkom odberateľa peňažné plnenie za predložené 
stravné lístky. 

3. Dodávateľ vykoná fakturáciu za predmet plnenia po ukončení príslušného 
kalendárneho mesiaca a faktúru zašle odberateľovi na adresu Katolícka univerzita 
v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. Ako 
prílohu priloží stravné lístky. 

4. Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať  vystavené faktúry do 14 dní od vystavenia 
dodávateľom, bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa. Odberateľ môže 
dodávateľovi vrátiť faktúru do časového termínu splatnosti, ak v nej chýbajú potrebné 
náležitosti, alebo sú uvedené nesprávne údaje. 

5. Dodávateľ si vyhradzuje právo na uzatvorenie svojho zariadenia, v odôvodnených 
prípadoch, o čom upovedomí odberateľa najmenej jeden deň pred uzatvorením, 
v prípade sanitárneho dňa je povinný upovedomiť odberateľa najmenej 3 dni vopred. 

 
 

Čl. V 
Trvanie zmluvy. 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a môže ju vypovedať ktorákoľvek zo 

zmluvných strán, výpovedná lehota je jeden mesiac od doručenia písomnej výpovede. 
Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 
 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, pričom každá so zmluvných strán obdržií 
jedno vyhotovenie. Všetky zmeny a doplnky v tejto zmluve musia byť vyhotovené 
písomnou formou, vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka  

3. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im jasný a zrozumiteľný a na 
znak súhlasu túto dobrovoľne podpisujú. 

4. Odberateľ vyhlasuje, že je povinný zverejniť obsah tejto zmluvy v Centrálnom registri 
zmlúv. Dodávateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený 
s s povinnosťou odberateľa zverejniť obsah tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv 
a že s týmto zverejnením súhlasí. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy, účinnosť nadobúda dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 
 
 
V Dolnom Kubíne dňa    V Ružomberku dňa: 
 
 
 
 
 
.....................................................   .............................................................. 
Za dodávateľa       Za odberateľa 

 


