
  

Z M L U V A 

o   z a b e z p e č e n í  s t r a v o v a n i a  
číslo:  PA-ETÚ-7-041/2014 

uzatvorená podľa § 43 a nasl. Občianskeho zákonníka a §17 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 
 

Dodávateľ :  Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

Sídlo:  Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 

v zastúpení:   doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD. - 1. prorektor Akadémie  

  Policajného zboru v Bratislave, splnomocnený     

  plnomocenstvom č. p.: PA-KR-75-003/2014  z 15. 10. 2014 

IČO:  00 735 779 

IČ DPH: SK 2020879487 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32,810 05 Bratislava 15  

Číslo účtu: 7000173042/8180  

Kontaktná osoba: Ing. Mária Soboličová – vedúca oddelenia MZSH  

Tel. kontakt: 0961057290 

 

(ďalej len „ dodávateľ“)  

  

 

Odberateľ:   Ministerstvo vnútra Slovenskej  republiky 

    sekcia ekonomiky 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

Zastúpený:   Ing. Marek Vladár – generálny riaditeľ sekcie ekonomiky 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

Číslo účtu:   7000180023/8180 

IČO:    00 151 866 

IČ DPH:   SK 2020571520 

 

 

(ďalej len „odberateľ “)     

  

      Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

       Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancom odberateľa 

v stravovacom zariadení dodávateľa na Sklabinskej ul. č. 1 v Bratislave každý pracovný deň. 

  

 

Čl. II 

Vymedzenie pojmov a cena  

 

1. Pod pojmom zabezpečenie poskytovania stravovania sa rozumie podávanie raňajok,teplého jedla 

vrátane vhodného nápoja (obedy) a večerí - (ďalej len „jedlo“).    

 



2. Teplým jedlom je pre účely tejto zmluvy teplá polievka a tepelne upravené hlavné  jedlo. 

Vhodným nápojom je pre účely tejto zmluvy teplý alebo studený čaj,  resp.   sirupová voda. 

   

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ zaplatí dodávateľovi za poskytnuté jedlá   nasledovné 

jednotkové ceny:   

 

       Raňajky   

  Cena jedných raňajok vrátane DPH 1,4274 € = 1,4300 € 

Základ pre DPH 1,1895 €         

Hodnota DPH 20 %  0,2379 €        

     

       Obed vrátane nápoja 

 Cena jedného obeda vrátane DPH  2,7000 €           

 Základ pre DPH  2,2500 €         

       Hodnota DPH 20 %   0,4500 €         

              

       Večera             

 Cena jednej večere vrátane DPH  1, 6600 €          

 Základ pre DPH  1, 3800 €         

       Hodnota DPH 20 %   0, 2800 €         

  

  

4.  V prípade zmeny jednotkovej ceny za  jedlá podľa čl. II tejto zmluvy bude odberateľ vopred 

informovaný a zmeny hodnoty jedál budú následne vykonané v programe elektronického 

stravovacieho systému dodávateľa. 

 

 

Čl. III 

 Forma stravovania a postup objednávania 

 

1.  Pre účely realizácie predmetu tejto zmluvy bude ako objednávka na  jedlo a pre vydávanie jedla 

slúžiť bezkontaktná čipová karta. Zamestnanec oddelenia informačných technológií dodávateľa 

vydá bezodplatne bezkontaktné čipové karty pre objednávanie  jedla v stravovacom  zariadení 

dodávateľa odberateľovi. Bezkontaktné čipové karty budú vydané na konkrétne mená 

zamestnancov odberateľa na základe platného zoznamu zamestnancov odberateľa spolu 

s písomným záznamom o podmienkach ich prevzatia a užívania v dvoch vyhotoveniach 

poverenej osobe odberateľa.  

 

2.   Jeden originál záznamu si ponechá zamestnanec odberateľa, druhý originál bude uložený na 

oddelení informačných technológií dodávateľa.   

 

3.  Pri nástupe do zamestnania nového zamestnanca odberateľa, ktorému bude poskytované jedlo 

v stravovacom zariadení dodávateľa, bude tento povinný osobne si vybaviť na oddelení 

informačných technológií dodávateľa bezkontaktnú čipovú kartu pre objednávanie jedla, o čom 

bude vyhotovený písomný záznam  o podmienkach jej užívania v dvoch vyhotoveniach. Jeden 

originál záznamu si ponechá zamestnanec odberateľa, druhý originál bude uložený na oddelení 

informačných technológií dodávateľa.   

4. Po skončení pracovného pomeru je zodpovedný pracovník odberateľa povinný nahlásiť 

ukončenie odberu stravy stravníka a vrátiť bezkontaktnú čipovú kartu späť dodávateľovi. 

5. Zamestnanci odberateľa si môžu objednať raňajky, obedy por. č. 1, 2 a 3 a večere v jedálnom 

lístku na termináloch umiestnených v priestoroch objednávateľa najneskôr deň pred odobratím 

jedla do 1330 h. Poradové číslo 1 obeda je možné objednať ešte aj v deň výdaja stravy od  600 h 



do  800  h.  Na termináloch v objektoch  dodávateľa sa objednáva jedlo zo schváleného jedálneho 

lístka dodávateľa.Jedlo je možné objednať spravidla aj naraz na celý týždeň vopred. 

6. Stravníci, ktorí majú záujem objednávať si obed cez internet, musia si osobne vyzdvihnúť 

prihlasovacie údaje a heslo na oddelení informačných technológií dodávateľa.  

 

7. Poskytované jedlo bude pripravované podľa vopred vypracovaného jedálneho lístka 

dodávateľom a vydávané v priestoroch jedálne v čase od 11,30 h do 13,30 h. 

 

8. Dodávateľ si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v jedálnom lístku, uzatvorenie stravovacieho 

zariadenia z technických, resp. iných závažných dôvodov, o čom včas upovedomí odberateľa. 

 

 

Čl. IV 

Platobné podmienky 

    

1. Výstup z programu elektronického stravovacieho systému  o počte objednaných jedál bude 

podkladom k fakturácii po skončení bežného mesiaca. Fakturácia bude vykonávaná v mene €, 

v jednotkových  cenách uvedených v čl. II tejto zmluvy za každé objednané jedlo. Odberateľ sa 

zaväzuje uhrádzať vystavené faktúry do 14 dní od dňa ich doručenia. 

 

2. Dodávateľ je povinný doručiť spolu s faktúrou ako jej prílohu zoznam menovite prijatých 

objednávok od jednotlivých stravníkov, podpísaný kontaktnou osobou odberateľa a z ktorého 

bude zrejmé, koľko jedál a kto si ich objednal. 

 

3. Odberateľ môže dodávateľovi faktúru vrátiť do termínu jej splatnosti, ak v nej chýbajú potrebné 

náležitosti alebo sú uvedené nesprávne cenové, prípadne iné údaje. 

 

4. Dodávateľ prehlasuje, že je platiteľom DPH. Odberateľ prehlasuje, že je platiteľom DPH. 

 

5. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov zodpovedá dodávateľ v plnom rozsahu. 

 

      

Čl. V 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť tejto zmluvy môže byť ukončená len po 

vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

 

2. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými očíslovanými dodatkami, 

odsúhlasenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

 

3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa 

dopĺňa zákon NR SR  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátane zákona NR SR č. 221/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, je táto zmluva povinne zverejňovanou 

zmluvou. 



5. Ustanovenia tejto zmluvy nadobúdajú platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť v deň po dni zverejnenia na centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej 

republiky. Zmluvu zverejní objednávateľ. 

 

6. Touto zmluvou sa dňom jej účinnosti ruší platnosť a účinnosť zmluvy o zabezpečení stravovania 

č. PA-46-3/ETU-98  zo dňa 19.01.1998 a  jej osem dodatkov bez udania dôvodu. 

 

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane 

dve vyhotovenia. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto predstavuje ich 

pravú, vážnu a slobodnú vôlu a nebola dojednaná v tiesni, ani za jednostranne nevýhodných 

pomienok. Na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

 

         Bratislava                         Bratislava   

 

 

 

 

 

 

       ––––––––––––––––––––––––––––––                      –––––––––––––––––––––––––––––– 

          doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD.                                          Ing. Marek Vladár      

                     1. prorektor                                        generálny riaditeľ sekcie ekonomiky         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


