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ZMWVAô POSl(YTOVANf sLU21DNAZABEZPEČENIE STIIAVOVANtA 
uzatvoreni podľa·UJtanoveňia § 269 ods. 1 zákona !.·513/1991 Zb.,-Obchodny zákomukv znen, 

neskorších pň!dpisov 
(d'~~J.t,11.,~ff'tluva''l 

medzi 1:a:riluvn9mi stranami 

~H Teplárenský hclldlng. a. s. 
;o šfdk>m Turbínová 3, 831 04. Bratislave- mestslcá časf Novf u .. ,., .... 

1fo á6 21154lff>tč 2.020~580 IJČ DPti $K202()048580 1 , .................... --.. -·--· ,.. ..... -· _.,. ~ ..... -
zapfsaná v.Obdt<ídnarn regfstri O~resného sódu Bratislava JvddclfeleSa vovl9Jke C. 7386/B 
v mene $p0fočtio$tl konaj(! 
111g. Marcel Vrátoý~ seneňl{ny. riadiU!fľ 
a 
Mgr. Dana Miňovt. PhD., riadlte.r l\rdskféh zdrojov 

FAN~s.r.o. 
so sfdlom•Č$f. Arm~ l6~IU; Q36Ql,l\4artin 
lČO 47190 001.J DIČ 2023780529 t IČ DPH~023780S29 . . _ .. 
m,píscaná v Obchod.nom registri Okresného sQdu Žllltta v addf~le SR> vo vlofke l:. 59236/L 
v mene spolotnosti Icaná IVlichae14' figurová, konatt,r ~ 

(cfaleJ le)l ;,,dodávatel"') .~ ~ " .,-;,-' t 

(cbjedn;water a dodévateťďalej spolu ren »zmluvné manf') 
' ' , , " , " , , , , " 

~ 

1. PREDMfTZMWVY 

1.1 Predmetom teJtQ zmluvy je záväzok ::dodávateľa spbčfvaJtlci v. ,,iabezpefenf $b'avovacfch 
slulleb .formou veltcoobjemového rom>zu a pltnébo reflmu pre objednávateľa v priestoroch 
obJednwatera"., a to 

a) pravidelné poskytovanie stravonnia,. . ktOré 'pre obJednávatera vo vzťahu k Jeho 
iatneslftanéom vypJýva i § 152 Zákonníka prace l. 311/lOOi z."z. ,vznenf neskoršfcb 
predpisov, ktoré bude zabezpť'čené formou výd.:1ja stravy, pričom objednávanie 
a evidencia výdaja jedla a strilvníkc,v budú realizované elektronicky magnetickými kartami 

programom objednávateľa n2 existujúcom wriade.ní objednávc:,teľá. Objednávs:1n-le stravy 
sa bude realizovať najneskôr do 7.30 hod. v deň' výdaja objedna,wj stravy (ďalej len 
,,,pravidelné stravovanie'). Priemerný počet vydaných obedov je 1 200 mesačne 

(informácia o priemernom počte vydaných obedov sl(äi ako podklad ku kalkulácii ceny, 
objednávate( sa nezaväzuje odobrať takýto počet stravných jednotiek), . 

b) mimo riad ne oo ~kytova nie špeciálne ho obéerstve n ia (p ríležítostné/ sl.~vnostné) pod ľa 
požiadaviek objednávateía [napr. v prípad2 sviatkov alebo osláv (vianočný vecierok, 
Silvester), jubileí, zahraničných návštev], pričom rozsah a ďalšie podmienky budú 
clohocJnuté vždv osobitne níl základe písomnej objednávky objednjvateľa, ((falej len 
,,mimoriadne stravovanie'), 
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pričom bližšie podmienky poskytovania stravovania só uvedené v článku 2 tejto zmluvy (ďalej 
len „stravovanie" alebo „slulby"}. 

1.2 Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje poskytovať stravovanie podľa podmíenok uvedených v 
tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za riadne realizované poskytnutie 
stravovania. 

1.3 Dodávateľ berie na vedomie, že pre účely tejto zmluvy priestory objednávateľa slúžia výlučne 
na vydávanie hotovej stravy a zabezpečovanie pitného režimu. Prlpravu jedál je dodávateľ 

povinný zabezpečiť mimo týchto priestorov. 

1.4 

1.5 : 

1.6 

Dodávateľ vyhlasuje, že sa v plnom roz.sahu oboznámil s charakterom a rozsahom 
poskytovanej služby v zmysle podmienok .stanoven~ch objednávateľom, že sú mu známe 
technické, kvalitátívit.e a iné podmienky realizácie poskytovania služby, že disponuje takými 
odbornými :malosťamí a kapacitami, ktoré sú k poskytovaniu služby potrebné a že služby bude 

_ poskytQvať s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

Dodávateľje povinný zabezpečiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom svojich zamestnancov, 
odborných pracovníkov, prípadné ďalšfch osôb, vždy pri zachovaní odbornej starostlivosti, 
kvality poskytovaných služieb a povinnosti mlčanlivosti podľa článku 9 bod 9.3 tejto zmluvy. 

V prípade potreby vykonávania služieb podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretích osôb 
(subdodávateľov) je povinnosťou dodávateľa vopred písomne požiadať objednávateľa o súhlas 
na využlvanle subdodávateľa. Vykonávanie služieb subdodávateľom bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa bude považované za poruseme zmluvných 

podmienok. Zmeniť subdodávateľa môže dodávateľ len s predchádzajúcim plsomným 

súhlasom objednávateľa .. 
, / 

' 
1.8 V prípade vykonávania činností podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretích osôb 

(subdodávateľov) v akomkoľvek stupni zodpovedá dodávatef objednávateľovi' za splnenie 
záväzku riadne vykonať e1nnosť podľa tejto zmluvy, akoby činnosť vykonával sám. · 

2. PODMIENKY POSKYTOVANIA STRAVOVANIA 

2.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať pravidelné stravovanie v te]to sortimentnej skladbe: 

Pracovné dni obedy-minimálne päť druhov hlavných jedál, z toho tri mäsité jedlá-vždy rôzne 
druhy mäsa (hovädzie/bravčové, bravčové/kuracie, morčacie/hovädzíe a pod.), jedno 
bezmäsité jedlo a jedno diétne (zeleninové} jedlo, V letnom dovolenkovom období môže byť 
počet druhov jedál znížený na 4 druhy, _ma)(imálne však v trvaní 4 týždňov. 

Stravná jednotka sa skladá z: nasledovných súčasti a zodpovedá nasledovným gramážam 
(gramáž mäsa je uvád.taná v surovom stave, gramáž prlJoh a ostatných súčaŠtí jedla je 
uvádzaná po prlpadnej tepelnej úprave}: 1 

· _ • 

- polievka 

- hlavné jedlo, skladba dennej ponuky vždy tvorená energeticky výdatnejšími Jedlami, diétou, 
bezrnäsltým jedlom, šalátom, cestovinou. Gramáž mäsa uvádzaná v surovom stave, prílohy ~o 
tepelnej úprave. 
- nápoj 
- chlieb alebo pečivo 

' 
- príloha k hlavnému jedlu (zeleninový šalát, kompót a pod.). Menu obsahuje šalát alebo 
kompót, podľa toho, čo sa hodí ako príloha k hlavnému jedlu, 
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Hmotnosť podávaných porcií: 
- objem polievky - min. 330 ml 
-váha mäsa pri hlavnom mäsitom jedle - min. 150 g 
-váha prílohy pri hlavnom mäsitom jedle - min. 220 g 
-váha ieleniny pri hlavnom zeleninovom jedle- min. 200 g 
-váha prílohy pri hlavnom zeleninovom jedle - min. 200 g 
-váha múčneho jedla - min. 350 g 
-váha šalátu ako prílohy- min. 120 g 
- váha šalátu ako hlavného jedla - min. 350 g 
- objem nápoja - min. 200 ml. 
vždy podľa aktuálneho jedálneho lístka. 

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pravidelné stravovanie zabezpečovať formou dovozu hotových 
jedál do miesta ich výdaja a výdajom jedál v dohodnutej dobe, a to výdaj obedov v čase od 
10.30 do 12.30 hod. 

2.3 Dodávateľ sa zaväzuje použitý riad odkladať do odkladacích regálov a do okienka na príjem 
použitého riadu v jedálni. V jedálni musia byť k dispozícii servítky a pochutiny: a na stoloch 
musia byť k dispo:zícii špáradlá, soľ a korenie. 

2.4 Dodávateľ sa zaväwje-vypracovať pre pravidelné stravovanie týždenný jedálny lístok tak, aby 
sa hlavné jedlo neopakovalo v priebehu štyroch týždňov a aby sa v priebehu roka prihliadalo 
na sezónnu ponuku potravfn. Jedálny lístok schvaľuje objednávateľ sedem dní vopred 
s platnosťou najmenej na jeden týždeň. Dodávater je povinný predložiť jedálny lístok na 
schválenie objednávateľovi s dostatočným časovým predstihom. 

2.5 V prípade prav~deln§ho stravovania zamestnanci objednávateľa uskutočňujú objednávaníe 
a potvrdzovanie výdaja stravy elektronicky magnetickými kartami slúžiacimi na vstup do 
objektov objednávateľa pomocou hardvérového a softvérového vybavenia objednávateľa 
(existujúce zariadenia). Objednávanie stravy zamestnanci vykonajú najneskôr do 7,30 hod. 
dňa, v ktorom sa výdaj objednanej stravy realizuje. 

2.6 Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať predpísané platné receptúry pre stravovanie, ktoré 
podliehajú schváleniu objednávateľa,· ako aj stanovenú technológiu pripravy pokrmov 
v závodnom stravovaní, a ďalej gramáž Jedál uvádzať na jedálnom lístku. 

2.7 V prípade vzájomnej dohody o výdaji obedov formou hygienicky balenej stravy (napr. 

protlpandemické opatrenia a pod.) sa dodávateľ zaväzuje vykonať izoláciu pripraveného jedla 
vo vhodnej nádobe prostredníctvom fólie, ktorá sa teplom privarl na okraje obalu, resp. tesne 
uzatvárateľná nádoba s vrchnákom. Tesnenie musí byť vzduchotesné a zabrániť kontaminácií, 
vniknutiu nečistôt a vlhkosti do nádoby, ako aj vyliatiu jedla. 

. -
2.8 Dodávateľ je povinný umo:iniť objednávateľovi po~as -pracovnej doby .vykonaníe kontroly 

poskytovania stravovania (vrátane kvality, kvantity a hygieny prípravy a výdaja jedla). 

2.9 Miestom plnenia predmetu podľa tejto zmluvy je závod objednávate ra Marin- Robotnícka 17, 
Martin. 

2·.10 Dodávateľ po výdaji stravy zabezpečí likvidáciu odpadu (predovšetkým organického odpadu) a 
upratanie výdajných priestorov a jedálne. 
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2.11 V priestoroch sa stravujú aj tretie osoby, ktorým je dodávateľ oprávnený poskytovať stravu za 
podmienok dohodnutých medzi dodávateľom a tretími osobami, resp. príslušnými 
zamestnávateľmi týchto tretfch osôb. 

3. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

3.1 Pri plnení tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a pfntť úlohy na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci {ďalej len „BOZP") a ochrany pred požiarmi na účely 
predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov 
(ďalej len ,,PO") v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa 

bude plniť táto zmluva, (ďalej len „pracovisko"). Dodávateľ je povinný ochraňovať a ztepšovať 
stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy 
a organizmov (ďalej len „ŽP"). Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu ŽP 
a poškodzovaniu ŽP a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto 
zmluvy na ŽP. Dodávateľ preberá vo vzťahu ku objednávateľovi plnú zodpovednosť za 
ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsob(. 

3.2 Objednávateľ je povinný odovzdať dodávateľovi pracovisko tak, aby dodávateľ mohol riadne 
a včas plniť túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu zmluvné strany zápisnic!J. 
V prípade, ak dodávateľ začne plniť túto zmluvu bez zápisničného prevzatia pracoviska, má sa 
za to, že pracovisko bo[o objednávateľom odovzdané a dodávateľom prevzaté riadne. 

3.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, zabezpečenie a vybavenie 
pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne 

2ávä2nych právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) 
pri plnení tejto zmluvy na pracovisku -?Odpovedá v plnom ro:i:sahu a výlučne dodávateľ. 

-✓.. ' 

, ,, 7 . 

3.4 Dodávateľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými 
osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná 
spôsobilosť zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy, a to podľa právnych predpisov 
všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, 
a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fydckým osobám (ďalej len ,,zamestnanci"). 
Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať 
na plnení tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednávateľa, a to dodávateľ, ak je fyzickou 
osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými 

osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci. 
3.5 Dodávateľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvá~h 

a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, 
o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal dodávateľ alebo 
objednávateľ na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na 
zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach 
a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej· pomoci, ako aj 
o opatreniach a postupe v prípade·· zdolávania: požiaru, záchranných prác a evakuácie, 
a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie B0ZP, PO a ochranu ŽP platných pre 
pracovisko (ďalej len „preškolenie"). Za úfeľom preškolenia objednávateľ poskytol 
dodávateľovi písomné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu Žf> platné pre 
pracovisko, čo dodávateľ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy. 

3.6 Po prevzatí pracoviska dodávateľom platí, ie pracovisko-je náležite zabezpečené a vybavené 
na bezpečný výkon práce za účelom plnen1a tejto zmluvy, dodávateľ dostal potrebné 
a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko 
a že plnenie žladnych ďalšfch povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP sa zo strany 

Stn1na 4 z i4 



/ 3.7 

objednávateľa nevyžaduje. Dodávateľ je povinný pfsomne uplatňovať u objednávateľa 
nedostatky týkajúce sa BOZP, PO a ochrany ŽP, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto 
zmluvy, za odstránenie ktorých zodpovedá objednávate[. 

Objednávateľ nie je p<>vinný zabezpečovať zamestnancom sprevádzanie na pracovisku. 

3.8 Zamestnan_ci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné 
látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz 
fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky. 

3-.9 Dodávateľ je povinný ihned'. oznámiť objednávateľovi vznik každého pracovného úrazu 
zamestnanca, ku ktorému dôjde na pracovisku. 

3.10 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
dodávateľ je povjnný postupovať.tak, aby bol~ zabezpečená PO, najmä vydáva plsomný pokyn 
na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu 
asistenčnú hliadku a zab€zpečuje.plnenie jej:úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné 
množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je 
možné prenajať aj od objednávateľa za určené nájomné. 

3.11 Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú 
pri plnení tejto zmluvy. spôsobí on alebo jeho subdodávatelia, najmä je povinný ohlásiť 
mimoriadne .zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek ŽP alebo únik 
znečisťujúcich látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave. Prípadmi mimoriadneho 
zhoršenia alebo ohrozenia kvality vôd sú najmä úniky znečisťujúcich látok súvisiace s ich 
manipuláciou a prepravou (ropné látky, chemikálie, náterové hmoty a pod.) do voľnej pôdy 
a do prostredia súvisiaceho _s povrchovou alebo.podzemnou vodou, technické poruchy a chyby 
na strojných zariad~njpch, dopravných prostriedkoch a strojných mechanizmoch, ktoré sú 
príčinou úniku znéčisťujúcich látok do okolitého prostredia. 

3.12 V rámci ochrany ŽP je dodávate( povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi 
vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade 
s právnymi predpismi na useku odpadového_ hospodárstva (ďalej len „OH") tak, aby bol 
naplnený jeho účel. . ~~ 

3.13 Ak prt plnení tejto zmluvy vznikne odpad; ktorý je stavebným odpadom, odpadom z vecí, ktoré 
nie sú vo vlastníctve objednávateľa (najmä z vecí vnesených na pracovisko dodávateľom, 
vrátane obalov), alebo komunálnym odpadom, dodávateľ je povinný_plniť povinnosti držiteľa 
odpadu pre tieto odpady, pričom za plnenie týchto ·povinností zodpovedá v plnom rozsahu 
a výlučne cfodávateľ. So stavebnými odpadmi je dodávateľ povinný nakladať podľa pokynov 
oddelenia životného prostredia objednávateľa, najmä zabezpečiťich.pred nežiaducim únikom, 
zabezpečiť ich odvoz na.miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia určené. oddefením životného 
prostredia objednávateľa a potvrdenie· . o zhodnotení atebo zneškodnení odovzdať 
objednávateľovi (najmä vážne lístky). Inak· sa za pôv9dcu odpadu považuje objednávateľ, 
pričom, pred vznikom tohto odpadu je dodávateľ povinný oznámiť oddelen_iu životného 
prostredia objednávateľa druh a predpokladané množstvo odpadu. Oddelenie životného 
prostredia objednávateľa zaradí odpad podľa Katalógu odpadov a určí dodávateľovi spôsob 
zhromažďovania a ďalšieho nakladania s odpadom. Dodávateľ je povinný s odpadom nakladať 
podľa pokynov objednávateľa, najmä zabezpečiť ho 'pred znehodnotením, odcudzením alebo 
iným nežiaducim únikom, zhromaždiť odpad oddelene podľa druhov odpadov, nebezpečný 
odpad odovzdať do centrálneho zhromaždiska nebezpečných odpadov objednávateľa, 

odpadové oleje odovzdať do centrálneho zhromaždiska odpadových otejov objednávateľa 
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·a ostatný odpad do centrálneho zhromaždiska ostatných odpadov objednávateľa. Náklady na 
pľnenie povinnosti podľa tohto odseku zmluvy sú obsiahnuté v cene. 

3.14 Dodávateľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na 
úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH v lehote troch (3) pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti objednávateľa, a to najmä predložením dokladov preukazujúcich 
preškolenie zamestnancov, predložením oprávnení zamestnancov na výkon činnosti podľa 
tejto zmluvy a predloženfm dokladov o určení bezpečných pracovných postupov pre činnosti 
vykonávané podľa tejto zmluvy. 

3.15 Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek 
povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na účely tejto 
zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej 
správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH, ak tieto 
povinnosti podľa tohto článku zaťažovali dodávateľa a nie objednávateľa, ktoré boli 
objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkoch uložené, ak objednávateľ riadne a včas 
umožnil dodávateľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné 
prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia 
opravných konaní dodávateľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené 
s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok dodávate( 
objednávateľovi na jeho žiadosť .:aplatil. 

3.16 Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH zo strany dodávateľa 
oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť. · 

3.17 Objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 2 OOO C za 
každé porušenie povinnosti vyplývajúcej z pravidiel 8O2P, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane 
OH pod~a -t~to zmluvy. Tieto imluvn~ pokuty sú splatné na základe písomnej výzvy 
objednávateľa doručenej dodávateľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na 
náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; 
náhrada škody môže byť uplatňovaná voči dodávatefovi v plnej výške. Objednávateľ je 
oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke dodávateľa voči nemu na zapľatenie ceny 
podra článku 5. tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohľadávky voči dodávateľovi na zaplatenie 
zmluvných pokút podľa tejto zml.uvy. 

3.18 Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania dodržiavať zákaz neľegálneho 
zamestnávania v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Dodávateľ vyhlasuje, že sa 
objednávateľ môže spoľahnúť na to, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy neporuší zákaz 
nelegálneho zamestnávania, a objednávateľ sa na toto vyhlásenie dodávateľa spolieha. 
Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla vzniknúť 
objednávateľovi tým, že objednávateľ príjme od dodávateľa prácu alebo službu. podľa tejto 
zmluvy, ktorú. mu dodávateľ poskytne prostredníctvom fyzickej· osoby, ktorú nelegálne 
zamestnáva alebo zamestná. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré 
bude musieť objednávateľ zaplatiť ia porušenie zákazu prijať prácu álebo službu, ktorú mu na 
základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne dodávateľ prostredníctvom .fyzickej osoby, ktorú 
nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Ustanovenie odseku 3.17 tohto článku sa použije 
primerane. 

4 DOBA TRVANIA ZMLUVY 

4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od 01.02.2023 do 31.12.2023. 
Zmluvné strany sa dohodli, že pred uplynutím doby trvania zmluvy uvedenej v predchádzajúcej 
vete tohto bodu zmluvy, dôjde k zániku zmluvy v prípade ak cena za poskytnuté plnenie 
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predmetu tejto zmluvy dosiahne finančný limit vo výške 70 OOO,- EUR bez DPH (slovom 
sedemdesiattisíc eur). 

CENA 2A STRAVOVANIE 

5.1 Celkový Hmít finančných prostriedkov určených na úhradu ceny za stravovanie podľa tejto 
zmluvy je stanovený na sumu vo výške 70 OOO,- EUR bez DPH (slovom sedemdesiattislc: eur). 
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy za 
cenu za stravovanie pri poskytovani pravidelného stravovania vo výške 4,60 fUR bez DPH 
(slovom štyd eurá a šesťdesiat centov bez DPH) za stravnú jednotku (jednotková cena}. Takto 
dohodnutá jednotková cena je pevná a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán .. Cena 
za poskytovanie mimoriadneho stravovania a pitného režimu bude kalkulovaná osobitne. 
Celkový objem finančných prostriedkov zahŕňa aj mimoriadne stravovanie a pitný režim. 

5-.2 Cena dodávateľa za poskytnutie stravovania,. za stravnú jednotku podľa odseku 5.1 tohto 
článku je konečná a zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s poskytovaním služieb podľa 
tejto zmluvy, zahŕňa aj náhradu prípadných hotových výdavkov dodávateľa. 

S.3 Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu 
tejto zm,uvy, pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. 

5.4 cena je uvedená bez DPH. K cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v sadzbe platne:J ku dňu vzniku daňovej 
povinnosti. 

6 FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 
.,.. ,,.__ ' 

Zmluvné stranV sa -iohodll, ie objednávat~r zaptatí cenu za stravné jednotky objednané 
objednávateľom v príslušnom kalendárnom mesiad, za predpokladu, že dodávateľ bol schopný 
a pripravený tíeto poskytnúf, na základe faktúry vystavenej dodávateľom mesačne; faktúra 
bude vystavená v elektronickej podobe vo formáte ,,.pdf" a doručená objednávateľovi na e
mailovú adresu objednávateTa: faktury.mhth@mhth.sk z: e-mailovej adr~sy dodávateľa a to 
najneskôr do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Vo faktúre bude 
uvedený počet objednaných stravnýcti Jednotiek v prfs!ušnom kalendárnom mesiaci, vo vzťahu 
ku ktorým bola splnená podmienka podľa prvej vety tohto bodu, 

6.2. Splatnosť faktúry je 30 dni odo dňa doručenia objednávateľovi podľa odseku 6.1 tejto zmluvy. 
Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

6.3 

a) 

b) 

V prípade námietok obJednávateTa voči správnosti vystavenej faktúry Je objednávateľ 

oprávnený faktúru, ktorá: · . - . 
má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného pre~metu, množstva ~leb~ ceny a/alebo 
neobsahuje číslo obje.dnávky objednávateľa a/alebo · • 
nespíňa formálne náležitosti podľa ustanovení § 74 ods, 1 2.ákona č. 222/~004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskoršfch predpisov 

do S pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi vrátiť dodávateľovi spolu s 
vytknutlm jej nesprávnosti, pričom dodávateľ je povinný buď chybnú faktúru opraviť a doručiť 
objednávateľovi takto nad ne opra.venú faktúru alebo vyhotoviť nový účtovný doklad-faktúru, 
ktorá dopfňa pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad musí okrem,_povinných údajov obsahovať 
aj poradové číslo pôvodnej fakt~ry. 
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6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

7. 

V prípade oprávnených námietok objednávateľa podľa tohto odseku lehota splatnosti neplynie 
a lehota splatnosti faktúry začne plynúť až od doručenia riadne opravenej faktúry, resp. riadneí 
faktúry, objednávateľovi. 

Postúpenie pohľadávky na zaplatenie ceny za predmet zmluvy vrátane jej príslušenstva alebo 
pohľadávky na zaplatenie zmluvnej pof<uty podľa tejto zmluvy dodávateľom je možné iba· s 
predchádzajúcim plsornným súhlasom objednávateľa. 

Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke dodávateľa všetky svoje 
prípadné pohľadávky voči dodávateľovi,. vrátane svojich nesplatných pohľadávok voči splatným 
pohľadávkam dodávateľa. 

Objedná.vateľ je oprávnený zadržať časť ceny vo výške zodpovedajCrceJ dani z pridanej hodnoty 
vyúčtovanej faktúrou v prípade, ak u dodávateľa nastanú dôvody pre zrušenie registrácie pre 
daň z pridanej hodnoty a/arebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní dodávateľa 
v zozname osôb, u'ktorých nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty 
vedenom na portáti Finančnej správy sro11enskej republiky, ·a to až do času, keď dodávateľ 
hodnoverným spôsobom preukáže objednávateľovi, že u neho t ieto dôvody pominuli. 

Dodávateľ prehlasuje, ie číslo(a) účtu(ov) uvádzané v záhlaví tejto zmluvy sú používané na 
podnikanie podľa ustanovení § 6 v zmysle zákona č.222/2004 z.z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov. V pripade, ak objednávateľ zistí nedodržanie tohto ustanovenia, 
môže DPH uvedenú na faktúre, ktorú je z dodania tovaru alebo služby povinný platiť dodávateľ, 
zaplatiť priamo na čís,o účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa, ak v čase vzniku daňovej 
povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že DPH ·z 
tovaru alebo služby nebude dodávateľom uhradená správcovi dane . 

, .,.? . 
PRÁVA A POVIIQNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

7.1 Dodávateľ je povinný: 

a} postupovať pri výrobe pokrmov a nápojov podľa zásad správnej výrobnej praxe 
a s odbornou starostlivosťou, . !'.◄ 

b) dôdržiavať pri použití potravin podliehajúcich rýchlej skaze o.sobitny režim, 
c) zabezpečiť, aby do príestorov nevstupoval i neoprávnené osoby a akékoľvek zvieratá, 
d) zabezpečiť ochranu hotových pokrmov a nápojov pred ich znehodnotením, 
e) zabezpečiť kontrolu ukazovateľ ov kvality pitnej vody a dodržiavania podmienok pri výrobe, 

príprave a poďávaní pokrmov a o vykonanej kontrole viesť evidenciu, 
f) dodržiavať nutričné hodnoty vydávanej stravy podľa výživových noriem pre závodné 

stravovanie, · 
g) kontrolovať dodržiavanie osobnej hygieny svojich zamestnancov, čistotu zariadení 

a Vybavenia priestorov a priestorov, . 
h) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a:technické normy upravujúce zariadenia 

spoločného stravovania a potravi11y, najmä technologick:é postupy podľa zásad HACCP 
správnej výrobnej praxe, ktoré sú vypracované ·v zmysle zákona č. '152/1995 z .. z. 
o potravinách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov, najmä 
Potravinového kódexu Slovenskej republiky, 

i) poskytovať služby v súlade s touto imluvou a v súlade s dohodnutými podmienkami v tejto 
:i:mluve, 

j} počas poskytovania služieb riadne spolupracovať s objednávateľom, 
k) poskytovať služby podľa tejto zmluvv s odbornou starostlivosťou, rfadne, včas, 
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1) poskytovať služby podľa tejto zmluvy v súlade s touto zmluvou, so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a inými predpismi platnými v Slovenskej republike, 

m) zabezpečiť ochranu zverených osobných údajov a spracúvať ich v súlade s príslušnými 
predpismi na úseku ochrany osobných údajov. 

7 .2 Dodávateľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje poskytovanie stravovania s dôsledkom možného omeškania 
dodávateľa. 

7.3 Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečovať komplexnú starostlivosť o priestory, 
vrátane opráv, upratovania, ako aj ich zariadenia a vybavenia. 

7.A Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) na požiadanie poskytnúť dodávatefovi všetky potrebné informácie a podklady 
nevyhnutné pre jeho činnosť, ako aj poskytnúť súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie 
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy; ak objednávateľ neposkytne dodávatefovi potrebnú 
súčinnosť, dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá tým môže vzniknúť, 
b) odovzdávať dodávateľovi doklady a poskytovať doplňujúce údaje v lehotách 
umožňujúcich riadne splnenie povinností dodávateľa podľa tejto zmluvy, 
c) uhradiť dodávateľovi odmenu za poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy. 

7.5 Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu služby kontrolovať jej vykonávanie v súlade 
s touto zmluvou, najmä dodržiavanie dohodnutých zmluvných podmienok, dodržiavanie 
výživových noriem, platných receptúr, technologických postupov, hygienických zásad 
a dohodnutej gramáže jedál. 

7 .6 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie a 
súčinnosť potrebnú préria'dne plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zmluvné strany 
sú povinné informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu 
byť dôležité pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZA ŠKODU A ZMLUVNÉ POKUTY 

8.1 Dodávateľ zodpovedá za kvalitatívne a ·kvantitatívne, vady predmetu plnenia, resp. 
poskytovaných služieb, ktoré nedodal dodávateľ objednávateľovi v súlade s touto zmluvou alebo 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

8.2 Objednávateľ má právo si ·uplatniť voči dodávateľovi zodpovednosť za vady t.j. reklamovať 
nedostatky poskytnutej služby do 10 pracovných dni od kedy sa o nich dozvedel a dodávateľ je 
povinný bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručeňia reklamácie zistené 
nedostatky odstrániť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a tak, aby bol naplnený účel zmluvy. 
Ak sú nedostatky odstránené·po márnom uplynutí lehoty ila ich odstráne·nie, má objednávateľ 
právo uplatniť si voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur (slovom dvesto eur) .. 
Ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté. r' 

8.3 Ak plnenie nie je poskytnuté riadne ani po márnom uplynutí náhradnej lehoty alebo nie je 
poskytnuté vôbec, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

8.4 V prípade, ak dodávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto 2rriluvy, objednávateľ je oprávnený 
uplatniť sí voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur (slovom dvesto eur) za každé 
jednotlivé porušenie tejto zmluvy, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak. 
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8.5 V prípade omeškania sa objednávateľa s platením ceny za práce si zmluvné strany dohodli úroky 

:z: omeškania vo výške 0,02 % najviac však vo výške úrokov z omeškania, na ktoré by mal 
dodávateľ nárok podľa príslušných právnych predpisov, a to zo sumv, s ktorej zaplatením je 
objednávateľ v omeškaní, za každý deň z omeškania. · 

8.6 Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy objednávateľa. 

doručenej dodávatefovi. 

8.7 Objednávateľ má právo na jednostranné ::apočítanie akýchkoľvek.svojich nároko'J voči llárokom 
dodávateľa, ktoré dodávateľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej 
základe, vrátane oprávnenia objednávateľa zapolítať zmluvnú pokutu voči odmene dodávateta 
alebo jej časti. 

8.8 Zaplatením imluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením 
povinnosti, pre prfpad porušenia ktorej bola dohodnutá, pričom náhrada škody môže byť 
uplatňovaná v plnej výške. 

8.9 Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí porušenlm svojich povinnosti vyptývajúcich jej z tejto 
zmluvy akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane, jej zodpovednosť za túto škodu a povinnosť na 
náhradu škody takto spôsobenej škody druhej zmluvnej strane sa bude spravovať ustanoveniami 
§ 373 a nélsl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnlk v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Obchodný zákonník") . . žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá druhej zmluvnej strane za 
škodu, ktorá vznikne v dôsledku, že poškodená zmluvná strana porušila povinnosť vyplývajúcu 
jej i tejto zmluvy. 

8.10 Ak niektorej zo zmluvných strán v.mikne v zmysle tejto zmluvy nárok na i .mluvnú pokutu, Jej 
nárok na náhradu škody spôsobenej porušením povfnnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou tým 
n!e je dotknutý. Zmluvná pcikuta sa v takomto prlpade nezapočíta na .náhradu škody; náhrada 
škody môže byť uplatňóvaná objednávateľom voči dodávateľovi v plnej výške. 

9. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Vyššia moc 

Zmluvné strany, ako účastníci záväzkového vzťahu, nezodpovedajú za porušenie a omeškanie 
svojich záväzkov, a to v imysle u5tanoveniá'§ 374 a n~sl. Obchodného zákonníka, spôsobené tzv. 
vyššou mocou, t.J. okolnosťami, l<toré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán a bránia im v 
splnení povinností, pričom nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku 
alebo jej následky odvrátila alebo prekonala (ďalej len 11Okolnosti vylučujúce zodpovedhosť''). 

Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje li!POzorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu 
na vznik Okolnosti vy!uč1,1júclch ,:odpovednosť bránlecich rfadnemu plneniu zmluvy .. V prípade 
omeškania s plnením záväzku spôsobeného Okolnosťami vylučujúcímr zodpovednosť piati,. že 
zmluvná strana nie je v omeškani po dobu trvania takýchto prekážok. 

1 

Na právny vzťah medzi zmluvnými stranamí sa nepoužije ustanoven[e § 356 a nasl. Obchodného 
zákonníka (zmarenie účelu zmluvy). 

9.2 Komunikácia a doručovanie 

Akákoľvek komunikácia súvisiaca s touto zmluvou prebieha medzi zmluvnými stranami 
písomnou formou, pokiaT sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo v tejto zmluve nie je uvedené 
niečo iné a to tak, že písomnosti doručované jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane 
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budu . ·. doru~ovaf:lé prostredo~Ql:l'l pošty a~o .. {!.~pí;lr~n.i listov~ .. iéslélka alebo 
pro~rettnfttvorrt• f(urférskel služby alebo osobne alebo prostrednrctvQm elektrorJickeJ pošw 
alébo telefaxom na adre$V imluvoýeh strán uvedeflfVtomto }lode toňto(hinku zmíuvy. 
Písômrrosf sa pokfädl. za• doruceml v delí; ked1 adresiit powrdi Jej pŕIJatle dorlilčovaterovi. 
V prípade dorucovanla písc,,mnosti ,élelctmr\fo~ou llOŠtôu' sá písornľlosť pok,adá za dprufénú 
m~.rn,i,t(),m, ketty l').utitt o(Josielaterovi sr:,r,.vy élekttänickou Jíoštou doručení oznámenie 
o doručení spr4w •elektr:pnkkou ppjou, · vp,ípádé doriji()rariíá písomno~ti tefefar9m sa 
pf~rnrit>sťpoklact.a ;a tlor'llčenň momentom, keď bude odosielatetovlsprávy.potvrdeoý4spefný 
prenns~ Za deň doručenla písamno:;ti sa pO\'ažliié aj deň,. v ktorý irnluvrtä $trana, ktorá je. 
a~résátern,o~oPrie ôQ(u~vamípísomnosť preinfafalebov ktorjmárne up!ynil?o.dberná lehota: 
pre W?dvihnutie sizásielky na pošte.d0ručpvane1· poštou zmlqvneJ ·Jt(anu alebo v ~qry jé •na 
zásiel~qQrúČOVBQej po!tOÍl ll'nluvnej<strane préukazaterne poštou vyzniťče:oá poznám~ že. 
;adrasät .sa. odst'ahovar,..: .nadresat jeoezo~my'' alebo iná pozn:~m~po~o~rt~® \lfžnarnu. 

Pre ~felyJioručovania. sfzm11.r1né .strany oznámillriáv~aJofl'.1 ŕläsJédOvtlja.t:fr~sYt ktôr~ sa p9qfijQ, 
#ôkiqf prí.sl!.(lná·imľuvmi štr•ná néoznc\rnldruhej zmluvrieJ straneJml adresu; pre ó.finnasť 
z:rneny s.a vyfaduJe]dsornné alel:Jo elektronické oznáfueriiJ:tňlMy ótuh~J tmluvnij stri.tne•bez 
nti.tnd$tl zroenýzň'dovyvo fQtme oodatku.kteJto tm!uve.,: 

Preobj~dDávatera: 

tv1w·r:-plärt!ntkýhtlldfn3,~.s~. 

·. Pre dodávateľa: 

FANfr:s.r;ô 
Tutbfnová 3, IU 04 Bratislava'""" mesťs~a časť 
NovéMestô 

Čsl..Amtády ~9,9/12rQ36 01 Martin 

J,')(Jcfävátefsr]e vedgmýtQňô„J~vn\inci plnenia Pr,tmetu tejtô m1fuvy môže Oňálebo ~eho 
z!mestnancialebo Jeho tmluvnf pattneri ziskať prbtup k dóvermím•f~fqrmá.dátn.obj~dnávat,rr. 
Dôv~rncn, ínfotmäciou sa rozumie äkákcrvek infôrmácia„ ktorú označuje objednávateľ ako :,, ' ' ",•, ,,, " ' ' ' ' " " / ···-~-. ",: "", ,":" ", ,,. ' " 

dôvemtí. ~. 
Ood'ávatersa uvätuje, fe iabezpeti dostatočné poučenie pre všetky 0:soby, ktaŕé .sa na jého 
strane budít zúčastň.ovať na plnení pretfmetú. tejto zmh.1\fY, o pqdstate ď&.íemej informácie 
v zmyste tejto ?tnlwy a nevyhnutnosti Jejutajetiia.v.sulade s. tou.to z"-luvoa. Prlstup lfµôvernytn 
informáciám bµde obrnedient pr:é tých Žámestt:UU!WV dódáváteľQ', którf 'budu tieto. informácie' 
potrebovať pre učely plnenia predmetu tejto zmluvy. Dodávatet je póvinný zabezpečiť, aby 
záväzok utajenia dôverných informácií v zmysle tejto zmluvy prevzali všetky osoby, ktoré sa na 
jeho strane budú zúčastňovať ná plnení predmetu tejto imluvy. · 

i • 
Dodávateľ sa zaväzuje uchovávať dôverné informácie v tajnosti a zabezpečiť vykonanie všetkých 
právnych a technických opatrení zabraňujúcich ich neoprávnenému sprístupneniu tretím 
osobám či ich zneužitiu a to v rozsahu a spôsobom primeraným stupr'\u utajenia príslušnej 
dôvernej informácie a jej zrejmému výmamu alebo významu, ktorý tejto dôvernej informácii 
prlradí objednávateľ. Dodávateľ môže poskytnúť tieto dôverné informácie len svojim 
zamestnancom alebo zmluvným partnerom v rozsahu nevyhnutnom pre riadne plnenie 
predmetu tejto zmluvy pri súčasnej realizácii \fYŠŠie uvedených opatrení. Dôverné informácie 
nesmú byť kopírované alebo reprodukované bez pfsomného súhíasu objednávateľa. 

Strana 11 z 14 



9.4 

\ 

V prípade porušenia povinností uvedených v tomto bode zmluvy si je objednávateľ oprávneriy 
uplatniť nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.500,- EUR za každé jedno takéto 

porušenie. 

Register partnerov verejného sektora 

Objednávateľ je subjektom verejného sektora, a zároveň partnerom verejného sektora podľa 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnenl niektorých 
zákonov v znenl neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri"). Dodávateľ je v prlpade 
naplnenia podmienok podľa§ 2 zákona o registri povinný byť počas trvania tejto zmluvy zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register") a spolu s oprávnenou osobou 
a v prípadoch uvedených v§ 11 ods. 2 zákona o registri overovať identifikáciu svojich konečných 
užívateľov výhod. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak nadobudne 
právoplatnosť rozhodnutie o výmaze dodávateľa z registra podľa § 12 zákona o registri alebo 
o uložení pokuty dodávateľ z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o registri alebo ak je dodávateľ 
viac ako 30 dnf v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do registra 
po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu. 
Objednávateľ zároveň nie je v omeškaní s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ak dodávateľ 
nie je alebo nebude zapísaný v regi stri alebo ak dodávateľ nesplní povinnosť overovať 
Identifikáciu svojich konečných užívateľov výhod alebo ak je v omeškaní s povinnosťou 
zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej 
osoby z registra na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu. 

10. ZÁNIK ZMLUVY 

10.1 Táto zmluva zaniká uplynutfm doby, na ktorú bola uzatvorená alebo vyčerpaním finančného 
limitu sumy 70.00o;;:EUR bez DPH (slovom štyristotridsaťtisíc eur), v súlade s článkom 4 ods. 4.1 
tejto zmluvy, podľa toho, ktorá z týchto skutočnosti nastane skôr. 

10.2 Táto zmluva zaniká: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu, 
b) písomnou výpovedou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 
lehota je trojmesačná a začína plynúť-prvým dňom-kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí mať plsomriú 
formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlavi tejto zmluvy, 
inak je neplatná 
c) odstúpením od tejto zmluvy. 

10.3 Jednostranne je možné túto zmluvu skončiť taktiež odstúpením od zmluvy v prípadoch 
porušenia zmluvnej povinností niektorou zo zmluvných strán, ak k náprave porušenia n~dôjde 
ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej prfslušnou zmluvnou stranou na odstránenie 
tohto porušenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní; uvedené sa nevzťahuje na prípady 
podstatného porušenia zmluvy. · · i • 

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje, najmä ak: 

a) dodávateľ neplní túto zmluvu riadne a v dohodnutých termínoch, 
b) dodávateľ stratí oprávnenie na výkon príslušných činnosti, 
c) dodávateľom poskytované služby sú preukázateľne vadné, t. j. v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve, 
d) dodávateľ prejavuje úmysel nepokračovať v plnení tejto ·zmluvy, 
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e) ak dodávateľ neodstráni v dodatočnej lehote akékoľvek vady, na ktoré ho objednávateľ 
upozorní v lehotách stanovených touto zmluvou, 

f) objednávateľ je v omeškaní s plnením jeho finančných povinností podľa zmluvy o viac 
ako 30 (tridsať) dní a takéto porušenie neodstránil ani v dodatočnej lehote 20 
(dvadsiatich) dni od doručenia písomnej výi.vy dodávateľa, 

g) z iných dôvodov výslovne uvedených v tejto zmluve. 

10.5 Odstúpením od zmluvy táto zmluva (a všetky práva a povinnosti ;z nej zmluvným stranám 
vyplývajúce) zaniká s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy. 
Odstúpenie od tejto zmluvy sa uskutočňuje písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany 
od zmluvy adresovaným druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy sa v zmysle 
ustanovenia§ 351 ods. 1 Obchodného zákonníka nedotýka nároku na náhradu škody vi:niknutej 
porušením tejto zmluvy. 

10.6 Pri odstúpení od zmluvy podľa tohto článku zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť 
plnenia, ktoré si poskytli pred odstúpením od zmluvy a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení 
druhej :zmluvnej strane, poskytnutých pred odstúpením od zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, 
že toto ustanovenie bude platiť i po odstúpení od zmluvy. 

11. POISTENIE 

11.1 Poistenie sa nevyžaduje. 

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1 Každá zmluvná stran;~á postavenie sam~statného prevádzkovateľa a je povinná samostatne 
plniť povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ} 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenf niektorých zákonov a ich 

12.2 

vykonávacích a ďalších súvisiacich predpisov. ~ 

Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. 
Súdy Sloyenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov 
týkajúcich sa tejto zmluvy._ 

12.3 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodn'ého zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení nesl<oršfch predpisov a súvísiacimi,predpismi. 

• 1 

12.4 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v pisomnej f9rme., 1, 
, .... ,.. , 1:t.l <t-.,_•~ 1 ..... , • • "',,.. 

• ,j :, "' "'nCl~ •· 1. J 1 
..__."-

12.S V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa . stane. neplatniimrneúčinným 
a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vyko~ateľnosť 
ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v :zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného 
odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo 
nevykonateľné, nahradiť' dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo 
najväčšej miere zodpovedať' vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto zmluvy. 
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iz.s.. Táto,zn1f 1Wa:,tvor(.úplnúdof:lôdú. medzi zmfotvnýmJ straňarnltykaJú~IJ J•·pre~metnej ~4lt;itos~. 
Podpisôni ·tejto ~t:nlOW t~ni~aju vš~tky prtéfchítd~•jó~~ písomné ~ óitne dohody sijvisiate 
;s predmetom1ejto,zmfuvya.fiadnazo·zmluvnyth strán sa ne.rti.t}it dôvolávaťivlá$tňých v teJtq 
imluv~ neuvedériytfl \i.~tpý~h ~oJedn~nf cit !loM)cL 

12~1 Táfi:! tmluvä bola whotovetjá v ttvoth mvpopl$0ch, po jedoom:pre každú zmluvml stranu. 

:J,:2.8 Táto'.imluvaJe. p~inr1e zve.réJiiOVilÍ'!Qu zmluvou v pnysle ustanove:nfa'§Sa .tákQfla č, lll/W00 
.t .. z. o slobodnom príštUpe ]< informáciám .v znen( neskóršfch pŕedp1,,;;av (d'?,lej hfl'\ ,,z~kQn 
o slobode inforinacU"lt v d~medku cQho pódlieha po.vinrému Z\leré}neniu, a t9:.nt!!prétriite. pofäs 
e~dstencie záväzkov vmiknutých z tejto zmlttvy, mtnrmá:írte však po dobµ .s rckóv od 
rtad«1b1,,1.dnq.tia·tíčlnn0,.tit,ejtp zrňh.ivv. . . 

12,9 T;llô tffilij~a nadobtlt:t~ p1a,nosť dl}Om•pódpJsµ QQOma zmfuvnymi stranami a úännosť. 01. la. 
2022 nie·v§ak: skôr,. ako dňom .nasledujódrn po dni jej zveť~jnenia v C~r:;itnom registrj zmltív: 

12,l(f:zmtuvné strany vvhlat~jťí„ že sitóto lmluvu pozorne prečítaU, JeJ óbsahtt pórôzurn~{] a ~~o 
predstavuje Ich s~u~čôú a slo9q,dnó .. v&fu rl>H·enO akthokoľvek omylu .... svoje preja"f v&le 
omiahnuié ~ tejto zmtu,ve. zmluvné strany ,považujd ta určité a zrotum;t~Tne, v~jadtené •. m~ v 
tiesi)j. e ó.e ;a.·. nápadne ne'Jihodnyth podmie~kt Zmľuvným. st.-anám .nie Je z11áma ,iiadna 
oliornost, ktorá by spôsobovala neµ:fatnost'I: niektorého z ustanovení tej~ imJuvv •. zmluvné 
sttaňy ná. ~na~ svojho $11h)a~u ~.cb:sahóm t~jtQ zrJ;1h;1vvtúto ztrilt.Nu bez výhrad p.odff(sali.. · · 

In~; Ma~erVr~ 
generiílny riaditéf' 
MHTeµfärenský:holding. a.s. 

l f/TI''" " 
Mgr.Dana MiňováPhD. 
riaditeľ rudských zdrojov 
MH Teplárenský holding, a.s., . 

•f!l ■ l•--•-l' ______ e ~-~ ~,.., 

~· • , V Ma~lne,. dňit f'6.,l, /cl,~ 
-• ., " " 

L f· f 

,, Michäela Fišlimva 
;konateľ 

FANČt:š,rie, i 

I 
1 
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