
ZMLUVA  O  POSKYTOVANÍ  STRAVY  

uzatvorená v súlade s  § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka   

v znení neskorších predpisov  

č.: AOS-IX-37/2017  

VP TN 41-7/2017 
  

Čl.  I.  

Zmluvné strany  

1.1.  Dodávateľ:  Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  

Sídlo:  Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  

Zastúpený:  doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.,  rektor  

Vybavuje:   Ing. Dušan GOŇA, tel.: 0960 422 148, 0903 824 620   

  e-mail: dusan.gona@aos.sk  

IČO:  37 910 337  

IČ DPH:  SK 2021872083  

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  

 IBAN:  SK61 8180 0000 0070 0016 6264  

 BIC:  SPSRSKBA  

 Právna forma:  štátna rozpočtová organizácia  

(ďalej len „dodávateľ“)  

  

1.2.  Odberateľ:    Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  

  Vojenská polícia  

 Sídlo:  Kasárne SNP, Železničná 3, 911 01 Trenčín  

 Zastúpený:  plk. PhDr. Michal MIGÁT,  riaditeľ  

 Vybavuje:  kpt. Ing. Pavol PÚČIK, tel.: 0960 339 441       

IČO:                         308 455 72          

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  

 IBAN:                  SK50 8180 0000 0070 0017 1215           

 BIC:  SPSRSKBA       

(ďalej len „odberateľ“)  

   

Čl. II.  

Predmet zmluvy  

2.1.  Predmetom zmluvy je príprava a dodávka teplého hlavného jedla pre profesionálnych 

vojakov a zamestnancov odberateľa so zmluvnými podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve za účelom dodržiavania ustanovení § 120 zákona číslo 281/2015 Z. z. o štátnej 

službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  a § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 

neskorších predpisov  zamestnávateľom, vedúcim služného úradu – odberateľom stravy.   

2.2.  Dodávateľ sa zaväzuje, že profesionálnym vojakom a zamestnancom odberateľa 

dislokovaným v sídle poskytovateľa podľa čl. I. bod 1.1. tejto zmluvy, v pracovných 

dňoch v priebehu pracovnej zmeny (od 07.00 h do 15.30 h) zabezpečí prípravu a výdaj 
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jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja – obeda (ďalej len 

„stravovanie“).  

2.3.  Stravovanie – objednávanie, odber a konzumáciu poskytovanej stravy zabezpečí 

dodávateľ v priestoroch jedálne stravovacieho zariadenia vo svojom sídle podľa čl. I. bod 

1.1. tejto zmluvy, v čase  a spôsobom, ktorým zabezpečuje stravovanie vlastných 

zamestnancov.  

2.4.  Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť rovnaké podmienky a možnosti výberu   

poskytovaných jedál podľa denného výberu ako vlastným zamestnancom.   

2.5.  Dodávateľ sa zaväzuje, že jedno hlavné jedlo bude poskytovať profesionálnym vojakom 

a zamestnancom odberateľa počas účinnosti tejto zmluvy.  

2.6.  Množstvo stravy z ponúkaného sortimentu si odberateľ objednáva na základe   

objednávok individuálnych stravníkov deň vopred v čase do 13,25 h.   

2.7.  Strava sa bude vydávať oproti kreditnej karte.  

  

Čl. III.  

Miesto a čas plnenia  

3.1.  Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi objednané hlavné jedlo vo svojom            

sídle stravovacieho zariadenia podľa časového harmonogramu odberu stravy.  

  

Čl. IV.  

Cena a platobné podmienky  

4.1.  Cena jedného základného hlavného teplého jedla – obeda  pripravovaného dodávateľom 

je    1,67 € vrátane DPH.   

Cena jedného výberového hlavného teplého jedla – obeda pripravovaného dodávateľom 

je   2,80 € vrátane DPH.   

4.1.1. Kalkulácia hodnoty jedného  hlavného jedla (obeda):  

- finančný limit k príprave obeda (stravné)..................................  1,67 EUR  

- príplatok na osobné náklady a vecné náklady............................  0,50 EUR  

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

Plná cena hlavného jedla (obeda) ................................................   2,17 EUR  

Účtovná cena za objednaný stravný lístok je  .........................  1,67 EUR  

4.1.2. Kalkulácia hodnoty výberového jedla (obeda)  

- finančný limit k príprave výberového obeda (stravné)...............   2,80 EUR  

- príplatok na osobné a vecné náklady..........................................   0,50 EUR  

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

Plná cena hlavného jedla (obeda) ................................................   3,30 EUR  

Účtovná cena za objednaný obed výberového jedla ...............   2,80 EUR  

4.2. Kalkulácia je stanovená v súlade zo Služobným predpisom hlavného služobného úradu  

č. 14/2016  o  poskytovaní proviantných náležitostí účinného  od 1. apríla 2016  a   



Metodiky jednotných zásad účtovania a evidencie vo vojenskej kuchyni                                   

č.: VeLog-39-386/2005-OZT I.  

4.3. Osobné  náklady a vecné náklady sa v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o doplnení a zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

prepisov neúčtujú.  

4.4. Takto dohodnutá cenu sa odberateľovi vyúčtuje na základe odobratých obedov 

v kalendárnom mesiaci, vždy faktúrou, pričom splatnosť faktúry sa dojednáva na 30 dní 

odo dňa doručenia faktúry odberateľovi po jednotlivých zariadeniach a útvaroch 

odberateľa dislokovaných v priestoroch poskytovateľa. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry 

bude príloha s uvedením mena a priezviska zamestnanca odberateľa, ktorému bolo 

poskytnuté stravovanie v stravovacom zariadení dodávateľa podľa tejto zmluvy a počet 

objednaných obedov každým zamestnancom odberateľa v príslušnom kalendárnom 

mesiaci, podpísaná oprávnenou osobou dodávateľa.  

4.5. Vystavené faktúry musia obsahovať všetky potrebné náležitosti faktúry ako daňového 

dokladu. Odberateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna 

a neúplná alebo doručená bez prílohy podľa bodu 4.3. tohto článku. Oprávneným 

vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti a táto začne plynúť znovu odo dňa 

doručenia opravenej faktúry odberateľovi.  

4.6. V prípade omeškania úhrady faktúry  za poskytnuté stravovanie je dodávateľ oprávnený 

požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň 

omeškania.  

4.7. Pokiaľ takto stanovená cena hlavného jedla nebude zodpovedať reálnym nákladom na 

jeho zhotovenie a dodávku v dôsledku zmien cenových predpisov dotýkajúcich sa cien 

vstupov, má dodávateľ stravy právo navrhnúť odberateľovi zmenu tejto zmluvy formou 

spracovaného písomného dodatku. Ak odberateľ návrh zmluvy neprijme a neuzavrie 

dodatok ku zmluve, dodávateľ stravy má právo ukončiť zmluvný vzťah niektorým 

z dohodnutých spôsobov v súlade s čl. V. tejto zmluvy.   

  

Článok V.  

Záverečné ustanovenia  

5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami   

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv     

vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.  

5.2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade s §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov.  

5.3. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády   

Slovenskej republiky.  

5.4. Odoberateľ berie na vedomie povinnosť dodávateľa zverejniť túto zmluvu     

v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.   

5.5. Zmluvu je možné meniť iba po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán formou 

písomných očíslovaných dodatkov.  



5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu možno ukončiť na základe písomnej dohody 

zmluvných strán. Takáto dohoda musí obsahovať dátum skončenia platnosti zmluvy.  

5.7. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k  porušeniu zmluvných 

povinností druhou stranou, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné 

oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane.  

5.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že ju uzavreli 

slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie sú v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak 

súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne podpisujú.  

5.9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť  

originálu, tri rovnopisy obdrží dodávateľ a tri rovnopisy obdrží odberateľ.   

  

  

  

 V Liptovskom Mikuláši dňa    V Trenčíne dňa  

    

 Za dodávateľa:    Za odberateľa:  

    

      

      

    

    

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

doc. Ing. Jozef  PUTTERA, CSc.    plk. PhDr. Michal MIGÁT  

rektor         riaditeľ  

      

        

       

                      .  

  


