
  
ZMLUVA © POSKYTOVANÍ STRAVY Č. 1/33/2023 

Uzavretá v zmysle zákona č. 448/2008 Z .z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. oživnostenskom podnikaní( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o sociálnych službách“) Všeobecne záväzného nariadenia žilinského samosprávneho kraja č. 31/2014 
o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociáľnych služieb zriadených žilinským samosprávnym 
krajom a o určení sumy úhrady z asociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v platnom znení (ďalej len 
„VZN ŽSK č. 31/2014“). 

    

1.1 Dodávateľ: 
Sídlo: 
Zriaďovateľ: 

Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

IBAN: 

Osoba oprávnená jednať v 
realizačných záležitostiach: 
Telefonický kontakt: 

E-mail. adresa: 

Osoba oprávnená jednať v 
zmluvných záležitostiach: 
Felefonický kontakt: 

E-mail. adresa: 

Článok I. 
Zmluvné strany 

LIKAVA — centrum sociálnych služieb 

Likavka 9, 034 95 Likavka 
Žilinský samosprávny kraj 

Ing. Katarína Húsenicová 

00647781 
2020591419 
nie je platcom DPH 
Štátna pokladnica 

SK56 8180 0000 0070 0048 8685 

Ingrid Cigaňáková 

044/4305832 
megrid.ciganakova(©)vuczilina.sk 

Simona Vávra 
044/4305838 
simona.vavra(dvuczilina.sk 

(ďalej v texte zmluvy len ako „Dodávateľ“) 

1.2 Odberateľ: 

Sídlo: 
Zriaďovateľ: 

Štatutárny zástupca: 
IČO: 

DIČ: 
Bankové spojenie: 

IBAN: 

Telefonický kontakt: 
E-mail. adresa: 

Trojlístok — centrum sociálnych služieb 

Riadok 8, 034 01 Ružomberok 
Žilinský samosprávny kraj 
Ing. Anton Machola 

00647802 
2020586425 
Štátna pokladnica 
SK 74 8180 0000 0070 0048 5257 
044/4329206 
trojlistok(dvuczilina.sk 

(ďalej v texte zmluvy len ako „Odberateľ“) 
(ďalej spolu len „ zmluvné strany“) 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok zabezpečenia stravovania pre dospelých prijímateľov 
sociálnych služieb Odberateľa. 

2.2 Učelom tejto zmluvy je zabezpečenie stravovania pre max. 70 stravníkov — prijímateľov sociálnych 
služieb Odberateľa uskutočnené v súlade s $ 15 ods. 1 zákona o sociálnych službách. 

   



  

Clánok IH. 

Forma a realizácia odberu 

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje pripravovať celodennú stravu (hotové jedlá) výlučne pre dospelých prijímateľov 
sociálnych služieb Odberateľa, ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov (ďalej 
len „ZpS“), Domove sociálnych služieb (ďalej len „DSS“) a Špecializovanom zariadení (ďalej len „ŠZ“), 
ktoré prevádzkuje Odberateľ. Celodennú stravu Dodávateľ poskytuje v rozsahu: raňajky, desiata, obed, 
olovrant, večera a druhá večera (diabetická strava). 

3.2 Dodávateľ pripravuje hotové jedlá na základe ním vypracovaných jedálnych lístkov, zodpovedá za 
kvalitu a množstvo vydávanej stravy aza vydávanie stravy hygienicky nezávadným spôsobom. 
Poskytovanie stravy podľa tejto zmluvy bude zabezpečené a vykonávané hygienicky vyhovujúcim 
spôsobom v súlade s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách 
na zariadenia spoločného stravovania. 

3.3 Vydávanie stravy pre Odberateľa sa uskutočňuje v sídle Dodávateľa, pričom prepravné nádoby na 
vydávanie stravy je Odberateľ povinný zabezpečiť na svoje vlastné náklady fak, aby pri vydávaní stravy 
nedošlo k narušeniu kvality a zdravotnej neškodnosti hotových a Dodávateľom vydávaných pokrmov. 

3.4 Po prebratí stravy Odberateľom Dodávateľ nezodpovedá za prípadne zistené nedostatky a rozdiely pri 
odobratej strave ani za hygienickú nezávadnosť vydanej stravy. 

3.5 Odberateľ preberá plnú zodpovednosť za dodržiavanie hygienických a epidemiologických zásad a 
opatrení spojených s transportom a výdajom stravy v zmysle Zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. 

3.6 Dodávateľ vydáva Odberateľovi stravy na základe písomných objednávok Odberateľa (podľa príl. č. 1), 
v ktorej uvedie: deň objednávky, dátum objednávky, meno osoby, ktorá vytvára objednávku, rozsah 
a druh objednanej stravy. 

3.7 Odberateľ doručí objednávku osobne alebo e-mailom zodpovednej osoby Dodávateľa podľa bodu 3.6 
- pre zabezpečenie stravy na utorok až piatok vopred do 7:00 hod. predchádzajúceho dňa, 
- pre zabezpečenie stravy na sobotu až pondelok do štvrtku do 8:30 hod. 

a 

3.8 Dodávateľ sa zaväzuje, že strava bude pripravená na odvoz v čase: > 

  

Raňajky 06:55 hod 07:05 hod | vydané spolu s desiatou 
Obed od | 10:45 hod do | 10:50 hod vydané spolu s olovrantom 
Večera 16:10 hod 16:15 hod vydané spolu s II. večerou 

  
  

  
  

              
  

3.9 Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať časy určené na odber stravy podľa bodu 3.8. V prípade nedodržania 
stanovených časov sa Odberateľ zaväzuje akceptovať náhradný čas výdaja stanovený Dodávateľom. 

3.10 Odberateľ zabezpečí prevzatie stravy podľa tejto zmluvy vlastným prepravcom. Prepravca Odberateľa 
Je povinný sa pri preberaní stravy preukázať písomným poverením na prebratie stravy od Odberateľa. 
Osoba, ktorá je poverená odoberaním stravy je povinná potvrdiť odber stravy svojim podpisom na tlačive 
„počty skutočne odobratých porcií“ — príloha č. 3. 

3.11 Odhlasovanie stravy je Odberateľ oprávnený vykonať telefonicky (alebo písomne zaslaním oznámenia 
podľa prílohy č. 2) a to: 

- do 12:00 hod predchádzajúceho dňa na odhlásenie stravy utorok až piatok, 
- do 12:00 hod v piatok na odhlásenie stravy na sobotu až pondelok. 

Odberateľ je povinný odhlásenie stravy vykonané telefonicky bezodkladne písomne potvrdiť na určenom 

tlačive: príloha č. 2 tejto zmluvy. 

3.12 Odberateľ je oprávnený prihlásiť jednotlivca na odberanie stravy nasledovne: 
- na stravu pondelok až piatok vopred do 8:30 hod predchádzajúceho dňa, 
- na stravu sobota až nedeľa do štvrtku do 8:30 hod. 

3.13 Odberateľ sa zaväzuje, že stravu dodávanú na základe tejto zmluvy bude vydávať len vlastným 
prijímateľom sociálnych služieb podľa bodu 3.1 v druhu a rozsahu, na ktorý im vznikol nárok podľa 
zákona o sociálnych službách. 

3.14 Odberateľ sa zaväzuje v mimoriadnej situácii súvisiacej s ochorením COVID-19 rešpektovať 
a dodržiavať protiepidemiologické opatrenia zavedené v sidle Dodávateľa. Opatrenia Dodávateľa môžu 
zahfňať aj úpravu podmienok vydávania stravy pre Odberateľa. 

   



  

Článok TV. 
Odplata za siužby 

  

4.1 Cena stravnej jednotky pre dospelých prijímateľov sociálnych služieb je stanovená v zmysle čl. V ods. 
7 VZN ŽSK č. 31/2014, a internej smernice Dodávateľa č. 29 o výpočte režijných nákladov na prípravu, 
realizáciu a zabezpečenie stravy, stanovenie výšky úhrady za stravovanie. Cena je zložená so skutočne 
vynaložených nákladov na suroviny, z ktorých sa strava pripravuje a z režijných nákladov nasledovne: 

    

9,90 0,95 3,04 0,96 2,45 - 8,30) 

  

0,90 0,95 3,04 9,96 2,45 - 8,30 

  

0,90 0,95 3,04 0,96 2,45 - 8,30 

  

0,89 0,89 | 2,97 | 0,87 2,38 - 8,00 
  

0,89 0,89 | 2971 0,87 2,38 - 8,00 
  

0,89 0,89 2,97 0,87 2,38 > 8,00 

  

1,05 0,34 3,77 0,78 2,60 0,66 9,70 

  

1,05 0,84 3,77 0,78 2,60 0,66 9,70 

  

1,05 0,84 3,77 0,78 2,60 0,66 9,70 

  

1,05 0,84 3,77 0,78 2,60 0,66 9,70 

  

1,05 0,84 | 377 | 0/78 2,60 0,66 9,70 

  

1,05 0,84 | 3,77 | 0,78 2,60 0,66 9,70     

  

            
4.2 Zmena výšky ceny surovín a režijných nákladov Dodávateľa je dôvodom na zmenu dohodnutej odplaty 

za poskytovanú službu podľa tejto zmluvy, ktorú je Odberateľ povinný akceptovať. Dodávateľ zmenu 
výšky stravnej jednotky oznámi Odberateľovi v dostatočnom časovom predstihu. 

4.3 Za preukázateľne odobraté a odsúhlasené počty odobratých jedál za príslušný mesiac na základe tlačiva 
„Platby za mesiac“ — Príloha č. 4 tejto zmluvy, vystaví Dodávateľ Odberateľovi faktúru. Dodávateľ 
doručí faktúru Odberateľovi do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa 
vystavuje faktúra s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa doručenia faktúry Odberateľovi. 

4.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou legislatívou. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej 
uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je Odberateľ oprávnený túto faktúru a jej prílohy vrátiť pred 
uplynutím lehoty jej splatnosti Dodávateľovi. 

4.3 Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 30 dňová lehota splatnosti odo dňa jej opätovného doručenia | 
Dodávateľovi. S 

   



Clánok V. 

Záverečné ustanovenie 

5.1 Tálo zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a je uzavretá na dobu určitú od 01.03.2023 do 
28.02.2024. 

5.2 Pred uplynutím doby, na ktorú bola táto zmluva uzavretá, môže zmluva zaniknúť aj 

a) v dôsledku písomného odstúpenia ktorejkoľvek zo zmluvných strán od zmluvy v prípade 
podstatného porušenia tejto zmluvy, ktoré zahfňa predovšetkým opakované porušenie práv 
a povinností zmluvných strán podľa tejto zmluvy, 

b) na základe dohody zmluvných strán o odstúpení od zmluvy, 
c) na základe doručenej písomnej výpovede druhej strane. Vypovedať zmluvu možno len 

v dvojmesačnej výpovednej lehote, pričom výpovedná lehota začne plynúť od prvého dňa 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane. 

5.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú vymedzené touto zmluvou, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných predpisov platných a účinných na území Slovenskej 
republiky. 

5.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa 
nasledujúceho po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle objednávateľa v 
zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

5.5 Túto zmluvu možno meniť len písomne, formou dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
5.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto dohody budú riešiť osobným rokovaním 

o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na 
základe tejto zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné 
strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu. 

5.7 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných 
ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú 
dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, 
ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. 
neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky 

5.8 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
5.9 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú bez nátlaku, slobodne, že vyjadrenie ich vôle je 

dostatočne určité a zrozumiteľné, že zmluvu si prečítali a sú s ňou oboznámení a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpísali. 

V Ružomberku dňa: 44 4 A011 V Likavke dňa: 29 2 %4] 

Za odberateľa: Za dodávateľa: ! 

  
  

Ing. Anton Machola Ing. Katarína Húsenicová 

   



Príloha č. 1 Vzor: Objednávka stravy 

Trojlístok — centrum sociálnych služieb, Riadok 8/03401 Ružomberok 

Obiednávka stravy na deň: dd.mm.rrrrr 

RAŇAJKY: 

Racionálna strava D3, počet ks., 

Racionálna strava bezmliečna D3, počet ks., 

(uviesť podľa skut. potreby) 

DESIATA: 

Racionálna strava D3: počet ks., 

Racionálna strava bezmliečna D3: počet ks., 

(uviesť podľa skut. potreby) 

OBED: 

Racionálna strava D3: počet ks., 

Racionálna strava bezmliečna D3: počet ks., 

(ďalej doplniť podľa skut. potreby) 

OLOVRANT: 

Racionálna strava D3: počet ks., 

Racionálna strava bezmliečna D3: počet ks., 

(ďalej doplniť podľa skut. potreby) 

VEČERA: 

Racionálna strava D3: počet ks., 

Racionálna strava bezmliečna D3: počet ks., 

(uviesť podľa skui. potreby) 

II. VEČERA: 

Racionálna strava D3: počet ks., 

Racionálna strava bezmliečna D 3: počet ks., 

(uviesť podľa skut. potreby) 

Vypracoval! ssseessniocsincsvovirným DŇA! ssisssranioaniv savo navie 

Odoslané/odovzdané dodávateľovi dňa: ........eesesooosononoonoonovoonnonooie. DŇA? oooosononnconoce O oenesnese hod. 

Dodávateľ: dátum prevzatia objednávky stravy, meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby 

dodávateľa 

PLY TT TE oooau  



Príloha č. 2 Vzor: Odhláška stravy 

Trojlístok — centrum sociálnych služieb, Riadok 8/03401 Ružomberok 

Prosím odhlásiť /dohlásiť - počet a druh stravy 

Strava, akú prijímateľ sociálnych služieb prijíma (napr. celodenná)..............oororonsonoonnovnonnomee 

Slravy oGHlÁSIU/do HASIŤ odo UŤŤA ip ss V 

   



Príloha č. 3 Vzor: Počty skutočne odobratých jedál - porcií 

Počty skutočne odobratých jedál - poretí 

  

Raňajky Desiata | Obed | Olovrant | Večera | II. večera 
Druh stravy z z 3 

počet počet počet počet počet počet 

  

Racionálna strava (D3) 

  

Racionálna neslaná (D3n) 

  

Racionálna bez mlieka 

(Dm3) 

Diéta s obmedzením tuku 

(D4) 

Diéta s obmedzením tuku 

neslaná (D4n) 

  

  

  

Diéta s obmedzením tuku 

bez mlieka (Dm4) 

Diabetická diéta (D9) 
  

  

Diabetická diéta neslaná 

(D9n) 

Diabetická diéta bez mlieka 

(Dm9) 

Diabetická diéta 
s obmedzením tuku (D9/4) 

  

  

  

Diabetická diéta 

s obmedzením tuku neslaná 

(D9/4n) 

Diabetická diéta 

s obmedzením tuku bez 

mlieka (D9/4m) 

                    
Dodávateľ: dátum prevzatia objednávky, meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby 

dodávateľa 

   



Príloha č. 4 VZOR: Platba za mesiac ........osoososaonosocc 2023 

Platba za mesiac ........ oôsovonnii 2023 

  
Raňajky Desiata | Obed | Olovrant Večera ii. večera 

Druh stravy Počet/cena | počet/ce | Počet | Počet/cen | Počet/ce 
Počet/cena 

na /cena a na 

  
Racionálna strava (D3) 

  
Racionálna neslaná (D3n) 

  
Racionálna bez mlieka (Dm3) 

  
Diéta s obmedzením tuku (D4) 

  
Diéta s obmedzením tuku neslaná 

(Dán) 

  
Diéta s obmedzením tuku bez 

mlieka (Dm 4) 

Diabetická diéta (D9)   

  
Diabetická diéta neslaná (D9n) 

  
Diabetická diéta bez mlieka (Dm9) 

  
Diabetická diéta s obmedzením 

tuku (D9/4) 

  
Diabetická diéta s obmedzením 

tuku neslaná (D9/4n) 

  
Diabetická diéta s obmedzením 

tuku bez mlieka (D9/4m) 

  
Cena             
  
Celková cena za poskytnutú stravu 

kalendárny mesiac      


