
Zmluva o poskytovaní stravy
č.04/2015

Zmluvné strany

Dodávateľ                   Dolnooravská nemocnica s poliklinikou 
                                     MUDr.L.N.Jégého Dolný Kubín    
Sídlo                             ul. Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín   
Zastúpený                     PhDr. Jozef Mintál, riaditeľ
Bankové spojenie         Štátna pokladnica
Číslo účtu                     7000481029/8180
IČO                               00634 905
DIČ                               2020563754         

Odberateľ                     Zariadenie pre seniorov a domov  sociálnych služieb Dolný Kubín 
                                       / ďalej len   ZPS  a DSS  /
Sídlo                              ul. M. Hattalu 2161,  026 01 Dolný Kubín
Zastúpený                      Ing. Tatiana Nesvadbová, štatutárny zástupca
Bankové spojenie          Štátna pokladnica
Číslo účtu                      7000485812/8180
IČO                                17060664
DIČ                                2020562324

uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní stravy

I. Predmet zmluvy

      Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnych služieb v 
ZPS a DSS  a podmienky, za ktorých bude strava dodávaná.

II. Podmienky poskytovania stravy
 

1. Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne stravu / hotové jedlá / pre prijímateľov 
sociálnych služieb  ZPS a DSS  v zložení  raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, 
podľa objednávky. Hotové jedlá budú poskytované na základe jedálnych lístkov, ktoré 
vypracuje dodávateľ stravy .

2. Dodávateľ  zodpovedá  za  kvalitu  a množstvo  dodávanej  stravy  pri  dodržaní 
požadovaných nariadení lekára, podľa jednotlivých diét.

3. Dodávateľ  sa  zaväzuje  zabezpečovať  a dodávať  stravu  odberateľovi  denne  počas 
zmluvného obdobia, vrátane dní pracovného voľna a pokoja, sviatkov.

4. Prihlasovanie stravy sa bude vykonávať v deň pred odberom stravy pre nasledujúci 
deň.  Pri  zmenách  počtu  odoberaných  jedál  pre  prijímateľov  sociálnych  služieb, 
odberateľ posiela aj dodatočné hlásenie zmeny na dohodnutom tlačive. 

5. Odberateľ  si  prepravu stravy zabezpečí  vo svojich prepravných nádobách sám, vo 
vlastnej réžii,  na vlastné náklady . 



6. Dodávateľ  a odberateľ  sa  dohodli,  že  po  prebratí  stravy  prepravnou  firmou  /  po 
opustení areálu kuchyne  /, dodávateľ  nezodpovedá za prípadné zistené nedostatky 
a rozdiely pri odobratej strave. 

7. Dodávateľ sa zaväzuje, že strava bude pripravená pre odvoz v čase : 
Po  - piatok        - raňajky                  od  7,45       -  do 8,00 hod.
                          - obed                      od  11,30     -   do 11,45 hod.
                          - večera                    od  16,00     -  do  16,15 hod.
Desiata bude prepravovaná s raňajkami, olovrant s obedom.

So – nedeľa      - raňajky                   od   7,45     -   do  8,00 hod.
                         - obed                        od  11,30   -   do 11,45 hod.  
Suchá  večera  bude  prepravovaná  s obedom  k odberateľovi.  Suchá  večera  bude 
dodávaná v stredu, v sobotu a v nedeľu.

       8.   Dodávateľ stravy zabezpečí na výdaj obedov kuchára z DSS a ZNB.
Odvoz kuchára  po výdaji  obedov  zabezpečí  odberateľ  prostredníctvom prepravnej 
firmy v čase do 13,00 hod..

III. Cena za služby a spôsob úhrady

1. Cena stravnej jednotky pre prijímateľov sociálnych služieb je stanovená v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č.  31 /  2014 
o poskytovaní  sociálnych  služieb  v zariadeniach  sociálnych  služieb  zriadených 
Žilinským  samosprávnym  krajom,  o určení  sumy  úhrady  za  sociálne  služby, 
spôsob  ich  určenia  a platenia,  článok  VIII.  Spôsob  určenia  sumy  úhrady  za 
stravovanie  a prílohy č.  3  k VZN č.  31 /  2014 a vo výške  režijných  nákladov 
dodávateľa. Dodávateľ vykoná fakturáciu jedenkrát mesačne po odsúhlasení počtu 
odobratých jedál pre prijímateľov sociálnych služieb. Cenník dodávanej stravy je 
prílohou tejto zmluvy.

2. Odberateľ uhradí faktúru za odobratú stravu do 15 dní po obdržaní faktúry na účet 
dodávateľa.

 

IV. Doba plnenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 06. júla 2015 do 31.08.2015. V prípade 
ukončenia rekonštrukcie vývarovne v DSS a ZNB Dolný Kubín v termíne skôr 
ako  31.08.2015,  zmluvné  strany  sa  navzájom  dohodnú  o ukončení  dodávania 
stravy s tým,  že  odberateľ  oznámi  ukončenie  dodávania  stravy 10  dní  vopred 
dodávateľovi.

V. Záverečné ustanovenia 



1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou bližšie neupravených sa riadia 
ustanoveniami  Obchodného  zákonníka,  Občianskeho  zákonníka  a ostatných 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať  len na základe písomného 
dodatku so súhlasom oboch strán.

3. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch,  z toho jeden obdrží  dodávateľ  a jeden 
odberateľ.

4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, po jej 
zverejnení.

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú,  že sa s obsahom zmluvy pred jej  podpisom 
oboznámili, že zmluva sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou 
vôľou,  že  zmluvu  neuzatvorili  v tiesni  alebo  za  nápadne  nevyhovujúcich 
podmienok.

V Dolnom Kubíne,   dňa    29.  06. 2015

....................................................                               .................................................
za dodávateľa                                                           za odberateľa



PLATNÉ CENY STRAVY - CENNÍK

(SUROVINY+RN) ZPS A DSS DOLNÝ KUBÍN  ROK:  2 0 1 5

druh stravy: dieta diabetická č. 9   

NÁZOV  JEDLA:
STRAVNÁ JEDNOTKA
- NÁKLADY NA 
SUROVINY

REŽIJNÉ NÁKLADY NA
PRÍPRAVU STRAVY CENA  JEDLA:

Raňajky 0,3500 0.4958 0,8458 €
Desiata * nepodávame 0 0 0
Obed 1,2700 1,3475 2,6175 €
Olovrant 0,2600 0,2479 0,5079 €
Večera 0,8600 1,1312 1,9912 €
Večera 2 * nepodávame 0 0 0
Dieta diabetická
4 x denne 2,7400 3,2224 5,9624 €
Úhrada za 4 jedlá - raňajky, obed, olovrant, večeru ………………………………….5,96 €/1 deň.

Druh stravy:  racionálna a diety 1, 4, 6, 10   

NÁZOV JEDLA:
STRAVNÁ JEDNOTKA
- NÁKLADY NA 
SUROVINY

REŽIJNÉ NÁKLADY NA
PRÍPRAVU STRAVY CENA JEDLA:

Raňajky 0,3200 0,4958 0,8158 €
Desiata   0,2400 0,2479 0,4879 €
Obed 1,0600 1,3475 2,4075 €
Večera 0,8000 1,1312 1,9312 €
strava racionálna, diety 
4 x denne 2,4200 3,2224 5.6424 €
Úhrada za 4 jedlá - raňajky, desiata, obed, večera ……………………………………  5,64 €/1 deň.

Druh stravy:  racionálna a diety 1, 4, 6, 10    

NÁZOV JEDLA:
STRAVNÁ JEDNOTKA
- NÁKLADY NA 
SUROVINY

REŽIJNÉ NÁKLADY NA
PRÍPRAVU STRAVY CENA JEDLA:

Raňajky 0,3200 0.4958 0,8158 €
Obed 1,0600 1,3475 2,4075 €
Večera 0,8000 1,1312 1,9312 €
strava racionálna, diety 
3 x denne 2,1800 2,9745 5,1545 €
Úhrada za 3 jedlá - raňajky,  obed, večera ……………………………………………. 5,15 €/1 deň.

Druh stravy:  racionálna a diety č. 1, 4, 6, 10    

NÁZOV JEDLA:
STRAVNÁ JEDNOTKA
- NÁKLADY NA 
SUROVINY

REŽIJNÉ NÁKLADY NA
PRÍPRAVU STRAVY CENA JEDLA:

Raňajky 0,3200 0.4958 0,8158 €
Obed 1,0600 1,3475 2,4075 €
Strava racionálna, 
diety
2 x denne

1.3800 1,8433 3,2233 €

Úhrada za 2 jedlá - raňajky, obed  ……………………………………..…………….. 3,22 €/1 deň.



Druh stravy:  racionálna a diety 1, 4, 6, 10   

NÁZOV JEDLA:
STRAVNÁ JEDNOTKA
- NÁKLADY NA 
SUROVINY

REŽIJNÉ NÁKLADY NA
PRÍPRAVU STRAVY CENA JEDLA:

Raňajky 0,3200 0.4958 0,8158 €
Desiata   0,2400 0.2479 0.4879 €
Obed 1,0600 1,3475 2,4075 €
strava racionálna, diéty 
3 x denne 1,6200 2,0912 3,7112
Úhrada za 3 jedlá - raňajky, desiata, obed ……………………………………………  3,71 €/ 1 deň

Druh stravy:  racionálna a diety č. 1, 4, 6, 10    

NÁZOV JEDLA:
STRAVNÁ JEDNOTKA
- NÁKLADY NA 
SUROVINY

REŽIJNÉ NÁKLADY NA
PRÍPRAVU STRAVY CENA JEDLA:

Obed 1,0600 1,3475 2,4075 €
Večera 0,8000 1,1312 1,9312 €
Strava racionálna, 
diety
2 x denne

1.8600 2,4787 4,3387 €

Úhrada za 2 jedlá – obed, večera ..…………………………………………………….   4,34 €/ 1 deň


