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Medzinárodné Centrum výnimočnosti   
pre oblasť EOD 

  

Trenčín  

Č. p.: EOD COE - 1-1/2012   Výtlačok číslo:   
  Počet listov: 6   
  Prílohy: 1/1  
 

 
ZMLUVA 

o zabezpečení zmluvného stravovania pre príslušníkov Medzinárodného Centra 
výnimočnosti pre oblasť EOD a iných osôb  v stravovacom zariadení VÚ 9149 v 

Trenčíne,                                                                                     
 

uzatvorená podľa článku II. Rámcovej dohody č. 2011/594 zo dňa 15.12.2011 medzi  
týmito zmluvnými stranami   
 
 

ČLÁNOK  I.    
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ:   Ministerstvo obrany SR 

                        Kutuzovova 8  
   832 47 Bratislava 
       
Zastúpený:  plk. Ing. Jaroslav BIELENÝ  - veliteľ   
 

Medzinárodné Centrum výnimočnosti pre oblasť EOD  
                                   Olbrachtova 5  
     911 01 Trenčín  
                                               
Vybavuje:  kpt. Ing. Jozef KUHAJDA  
Tel.:    0960/333550         
Fax:    0960/333504 
e-mail:   jozef.kuhajda@mil.sk 
      
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica             
Číslo účtu:               7000171928/8180  
IČO:                 30 845 572   
          
(ďalej len „objednávateľ“)           
 
 
 
Poskytovateľ: Gastroplus spoločnosť s r.o. 
   Pod Juhom 6477/1  

            911 08 Trenčín 
 
Zastúpený:   Ing. Elemír HUSZLICSKA – konateľ spoločnosti   
 
Vybavuje:   Ing. Elemír HUSZLICSKA – konateľ spoločnosti 
Tel.:   032/7435567, 7446912 
Fax:   032/7446913 
e-mail:   gastroplus@hees.sk  
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IČO:   36 308 935              
IČ DPH:      SK 2021468108  
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s., Trenčín   
Číslo účtu:  6614426003/1111                          
 
Poskytovateľ je zapísaný v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1160/R  
 
(ďalej len „poskytovateľ“)    
 
 

ČLÁNOK II.  
 PREDMET ZMLUVY 

 
1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie zmluvného stravovania pre zamestnancov 

a profesionálnych vojakov objednávateľa v stravovacom zariadení VÚ 9149 Trenčín  
v zmysle ustanovení § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) a v zmysle ustanovení § 106 ods. 
1 písm. g), ods. 2, 3 a § 175 zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe 
profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, akceptujúc ustanovenia 
služobného predpisu hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych 
vojakov č. 34/2010 o poskytovaní proviantných náležitostí a prepravných náležitostí, 
pri rešpektovaní výšky sadzby stravného pre obed  podľa stravnej dávky 1 a pre  
prídavok potravín C a pri rešpektovaní nutričných a energetických hodnôt platných 
pre profesionálnych vojakov ozbrojených síl. 

 
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané jednotlivé denné jedlá podľa 

stravnej dávky 1 a prídavky potravín C cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy.   
 
 
 

ČLÁNOK III.   
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY 

 
1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, od 01.01.2012  do 31.12.2012.  
 
 
 

 
ČLÁNOK IV.   

MIESTO A SPÔSOB PLNENIA 
 

1. Miestom plnenia zmluvy je stravovacie zariadenie VÚ 9149 Trenčín, Legionárska 5, 
911 27 Trenčín. 

 
2. Predmet zmluvy je zo strany poskytovateľa považovaný za splnený poskytnutím 

plnenia predmetu zmluvy v požadovanom množstve a kvalite v mieste plnenia, 
v zmluvne dohodnutej dobe a pri splnení podmienok stanovených v tejto zmluve 
a v Rámcovej dohode č. 2011/594.  
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ČLÁNOK V.   
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 

NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. Cena je stanovená v prílohe č. 1 (jednotkové ceny položiek služby) tejto 
zmluvy o zabezpečení zmluvného stravovania a sú v nej zahrnuté všetky náklady 
poskytovateľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy.  

 
2. Cena hlavného jedla (obeda) na základe uzatvorenej  Rámcovej dohody č. 2011/594 

zo dňa 15.12.2011 a tejto zmluvy o zabezpečení zmluvného stravovania predstavuje 
.........   3,20 €. 

 
 
 Z uvedenej ceny hradí zamestnanec  45 %. 
Cena stravného lístka hradená 
- zamestnancom .................................................................................. 1,44 €.  
 

 
Z uvedenej ceny hradí profesionálny vojak  35 %. 

      Cena stravného lístka hradená 
- profesionálnym vojakom ........................................................................ 1,12 €. 

 
3. Právo na zaplatenie ceny v rozsahu plnenia zmluvy vzniká poskytovateľovi riadnym 

plnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou a Rámcovou dohodou č. 2011/594.  
 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ vykoná fakturáciu 1-krát za 30 dní za 

objednané obedy podľa stravnej dávky 1 a prídavkov potravín C pre profesionálnych 
vojakov a zamestnancov, zvlášť za objednané obedy podľa stravnej dávky 1 
a prídavky potravín C pre profesionálnych vojakov s nárokom na bezplatné 
stravovanie, a zvlášť za objednané obedy podľa stravnej dávky 1 pre profesionálnych 
vojakov a zamestnancov, ktorí sa stravujú prostredníctvom bezkontaktných 
stravovacích kartiet.  

 
5. Cena za objednané obedy podľa stravnej dávky 1 a prídavky potravín C  sa určí ako 

súčin počtu skutočne objednaných porcií jedál za uplynulé obdobie a ceny 
príslušného jedla podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

 
6. Počet objednaných jednotlivých denných jedál a prídavkov potravín bude preukázaný 

dodacím listom vystaveným poskytovateľom na základe objednávok stravy, 
odsúhlaseným a podpísaným oprávnenými pracovníkmi oboch zmluvných strán, 
ktorý bude priložený ku každej faktúre za dodanie pripravenej stravy. 

 
7. Pri stravovaní zamestnancov na bezkontaktné stravovacie karty bude predmetom 

fakturácie čiastka 55% z ceny dodaného príslušného denného jedla (obed) najviac 
však do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín 
(§ 152 ods. 3 Zákonníka práce).  
Predmet fakturácie  
- pre zamestnancov (55%) ................................................................... 1,76 €. 
 
 
Pri stravovaní profesionálnych vojakov na bezkontaktné stravovacie karty bude 
predmetom fakturácie čiastka 65% z ceny dodaného príslušného denného jedla 
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(obed) najviac však do výšky 65% stravného poskytovaného pri služobnej ceste 
v trvaní 5-12 hodín (§ 106 ods. 3 zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe 
profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky).  
Predmet fakturácie  
- pre profesionálnych vojakov (65%) ..................................................... 2,08 €. 
 

8. Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru do 10. dňa nasledujúceho za predchádzajúci 
mesiac. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. 
o dani z  pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o: 
a) číslo realizačnej zmluvy a  objednávky, 
b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná platba a 
c) celkovú cenu za dodaný tovar v € s DPH. 

     
 
9. Prílohou k faktúre bude menný zoznam profesionálnych vojakov a zamestnancov, 

ktorým bolo poskytnuté plnenie v danom mesiaci podľa tejto zmluvy.  V mennom 
zozname budú uvedené nasledujúce údaje:  
- meno profesionálneho vojaka alebo zamestnanca, 
- dátum odobratia obedov podľa stravnej dávky 1 a prídavkov potravín C 
- celkový počet odobratých obedov podľa stravnej dávky 1 a prídavkov potravín C  
 

10. Objednávateľ uhradí faktúru do 30 dní odo dňa jej prevzatia. Objednávateľ je 
oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je 
inak nesprávna, a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva 
plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej 
faktúry.  

 
 
11. Poskytovateľ zašle faktúru k preplateniu na adresu: 

 
Medzinárodné Centrum výnimočnosti pre oblasť EOD  
Olbrachtova 5, 911 01 Trenčín 
IČO: 30845572 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000171928/8180 
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Emil Szabó,  0960/ 333 522 
 
 
 

ČLÁNOK VI.  
 ĎALŠIE OBCHODNÉ PODMIENKY 

 
1. Poskytovateľ je povinný vydávať stravu pripravenú podľa jedálneho lístka, ktorý je 

odsúhlasený zástupcom objednávateľa. Prípadné reklamácie týkajúce sa množstva 
a kvality vydanej stravy je objednávateľ povinný si uplatniť ihneď prostredníctvom 
profesionálnych vojakov alebo zamestnancov, ktorí si objednali jedlo.  

 
2. Poskytovateľ umožní zvyšovanie kreditu na bezkontaktné stravovacie karty v dobe 

výdaja obeda od 11.30 do 13.30 hod.  v pracovných dňoch - pondelok, utorok 
a štvrtok, s výnimkou posledného pracovného dňa v kalendárnom mesiaci. Minimálna 
hodnota zvýšenia kreditu je stanovená na 10,00 €.  

 
3. Profesionálni vojaci a  zamestnanci objednávateľa si môžu objednať obed č. 1, 2 a 3 

deň vopred, v dobe výdaja obeda od 11.30 do 13.30 hod.  V deň odberu obeda si 
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môžu profesionálni vojaci a zamestnanci objednať obed č. 1 v čase od 07.00 do 
08.00 hod. 

 
4. Objednané jedlo - obed č. 1, 2 a 3 si môže profesionálny vojak alebo zamestnanec 

stornovať deň vopred do 13.30 hod., alebo v deň odberu obeda do 08.00hod.  
 
5. Zamestnancom a  profesionálnym vojakom pri pracovných cestách a služobných 

cestách zabezpečí poskytovateľ predaj stravných lístkov v čase od 07.00 do 08.00 
hod. 

 
6. Objednávateľ zabezpečí pre poskytovateľa presné menné zoznamy zamestnancov 

a profesionálnych vojakov objednávateľa a ich aktualizáciu 1-krát mesačne do 20-
teho dňa daného mesiaca. 

 
7. Poskytovateľ zabezpečí obsluhu hlavných funkcionárov objednávateľa v samostatnej 

jedálni a obsluhu pre návštevy podľa požiadavky objednávateľa.  
 
8. Poskytovateľ zabezpečí výdaj jednotlivých jedál podľa stravnej dávky 1 a prídavkov 

potravín v dohodnutej cene podľa prílohy č. 1 podľa požiadaviek objednávateľa. 
 
9. Poskytovateľ zabezpečí v pracovných dňoch pre profesionálnych vojakov 

zaradených do 24-hodinových zmien výdaj prídavku potravín C v naturálnej forme.      
 

10. Zmluvnú pokutu, dohodnutú touto zmluvou alebo Rámcovou dohodou č. 2011/594, 
hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne škoda druhej 
strane. Zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo 
dňa ich uplatnenia.   

 
 

 
 

ČLÁNOK VII.     
ZÁNIK ZMLUVY   

 
Zmluvu je možné zrušiť:    
 

1. Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s  3-mesačnou výpovednou 
lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.    
 

2. Písomnou dohodou zmluvných strán, v dohode musí byť uvedený dátum skončenia 
platnosti zmluvy.  

 
3. Odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade podstatného porušenia nasledujúcich 

zmluvných podmienok dohodnutých v tejto zmluve, t.j.: 
 

a) ak poskytovateľ opakovane (5 x počas platnosti zmluvy) nezabezpečí výdaj 
objednanej stravy do 1 hodiny od stanovenej doby výdaja stravy  alebo  

b) ak poskytovateľ opakovane (3 x po sebe) po písomnom upozornení zástupcom 
objednávateľa nedodrží stanovenú výšku sadzieb stravného k stravnej dávke 1 
alebo  

c) ak poskytovateľ opakovane (3 x po sebe) po písomnom upozornení zástupcom 
objednávateľa poruší ustanovenia zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov.    
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4. Odstúpením od zmluvy v prípade vypovedania alebo odstúpenia poskytovateľa od  
zmluvy  o nájme nebytových priestorov, nájomnej zmluvy na hnuteľný majetok 
a zmluvy o refundácii výdavkov na energie 

 
5. Odstúpením poskytovateľa od zmluvy v prípade, ak zástupca objednávateľa je 

vlastnou vinou viac ako 30 dní v omeškaní s úhradou faktúry za splnené dodávky 
objednaných obedov a prídavkov potravín C riadne a včas.   

 
6. V ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka.  

 
 
 

ČLÁNOK VIII.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA   

 
1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán a ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy, s výnimkou akýchkoľvek úprav jednotkových cien položiek služby 
uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy, v zmysle ustanovení bodu 4 článku XI. 
Rámcovej dohody č. 2011/594.  

 
2. Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce 

a vznikajúce sa riadia ustanoveniami Rámcovej dohody č. 2011/594, ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznymi právnymi 
predpismi Slovenskej republiky.   

 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov 

zmluvných strán. 
 
 
4. Táto zmluva vyjadruje slobodnú vôľu zmluvných strán, ktoré na dôkaz toho pripájajú 

odtlačok svojej pečiatky a podpis. 
 
5.   Táto zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ  obdrží  2 výtlačky  

a  poskytovateľ 2 výtlačky. 
 
 
 
 
V Trenčíne, dňa 22.12.2011                   V Trenčíne, dňa  21.12.2011  
 
 
Za poskytovateľa:                   Za objednávateľa: 
 
 
 
 
..................................................                   .....................................................     
Ing. Elemír  HUSZLICSKA                        plk. Ing. Jaroslav BIELENÝ  
     konateľ spoločnosti                veliteľ Medzinárodného centra výnimočnsti 
                                                                                        pre oblasť EOD  
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P r í l o h a  č. 1  
 

Jednotkové ceny položiek služby 
 
 

P. Č. Názov položky 
Cena v eurách 

Stravná dávka 1 Prídavok potravín
  Obed C 

1. cena bez DPH 2,67 0,47 
2. cena s DPH v € 3,20 0,56 

 
DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných v čase fakturácie. 
 
Jednotkové ceny jednotlivých položiek služby vychádzajú z predloženého 
kalkulačného listu v ponuke, upraveného podľa výsledkov e-aukcie. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


