
Zmluva o poskytovaní stravy pre dôchodcov 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov v súlade so znením Všeobecne záväzného nariadenia obce Plaveč č. 

53 schváleného na zasadnutí dňa 14.12.2012 obecného zastupiteľstva v Plavči uznesením 

č. 87/2012 v znení Všeobecne záväzného nariadenia obce Plaveč č. 73 schváleného na 

zasadnutí dňa 23.06.2017 obecného zastupiteľstva v Plavči uznesením č. 205/2017 (ďalej 

len „zmluva“) 

Zmluvné strany  

 

Dodávateľ:  

Obchodný názov spoločnosti:  Kardano s. r. o.  

Sídlo:      Nám. SNP 522, 065 44 Plaveč  

V zastúpení:     Jozef Šidlovský  

Bankové spojenie:    OTP Stará Ľubovňa  

Číslo účtu:     SK72 0200 0000 0042 4015 3055  

IČO:      53 137 353 

DIČ:      2121290149  

Kontakt:     0911 377 530  

 

Odberateľ:  
Obchodný názov spoločnosti:  Obec Plaveč  

Sídlo:      Hviezdoslavova 101/4, 065 44  

V zastúpení:     Mgr. Peter Šlosár, starosta obce  

Bankové spojenie:    VÚB, a.s. Stará Ľubovňa  

Číslo účtu:     SK0602000000000013228602  

IČO:      00330116  

DIČ:      2020698768  

Kontakt:     052/4921783 

 

uzatvárajú túto zmluvu o stravovaní 

 

I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie stravovania pre dôchodcov v obci Plaveč v 

reštauračnom zariadení firmy Kardano s. r. o. , pri rešpektovaní Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Plaveč č. 53 schváleného na zasadnutí dňa 14.12.2012 obecného zastupiteľstva 

v Plavči uznesením č. 87/2012 v znení Všeobecne záväzného nariadenia obce Plaveč č. 73 

schváleného na zasadnutí dňa 23.06.2017 obecného zastupiteľstva v Plavči uznesením č. 

205/2017.  

 

II. 

Cena za služby a spôsob úhrady 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene jedného stravného teplého jedla a polievky vo výške 

3,00 eur vrátane dovozu pre imobilných občanov.  

2. Odberateľ sa zaväzuje u dodávateľa objednávať stravné lístky a podľa počtu prevzatých 

lístkov, dodávateľ vystaví faktúru, ktorej splatnosť bude 7 dní.  

3. Stravné lístky následne odberateľ sa zaväzuje odpredávať dôchodcom – stravníkom za 

cenu zníženú o príspevok, ktorý určí odberateľ dôchodcom.  

4. V prípade zvýšenia vstupných nákladov dodávateľa bude cena obeda prehodnotená. 

Zmenu ceny dodávateľ oznámi odberateľovi k potvrdeniu minimálne jeden mesiac 



dopredu. V prípade neschválenia ceny odberateľom pred začiatkom nasledujúceho 

mesiaca po oznámení zmeny ceny dodávateľom, dodávateľ môže ukončiť platnosť 

zmluvy výpoveďou. 

 

III. 

Podmienky poskytovania stravy 

1. Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne hlavné jedlo a polievku z ponuky jedál 

podľa receptúr verejného stravovania na základe ponuky jedálneho lístka v čase od 

10:30 do 13:00 hod. Zároveň si stravníci označia stravný lístok podľa vybraného jedla 

deň vopred.  

2. Dodávateľ bude stravu vydávať v priestoroch svojho zariadenia, alebo dovozom do 

miesta bydliska imobilných občanov, ktorí o to požiadajú dodávateľa v prepravných 

nádobách na náklady dodávateľa.  

3. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých 

hygienických a bezpečnostných predpisov.  

 

Čl. IV. 

Doba plnenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú počnúc dňom 24.09.2020. Túto zmluvu je možné 

ukončiť dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej 

strany pri dodržaní výpovedných dôvodov uvedených v bode 2 čl. IV tejto zmluvy. 

Výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je 2 mesiace a 

začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená. Až uplynutím výpovednej lehoty sa ukončuje zmluva.  

2. Odberateľ je oprávnený dať výpoveď zo zmluvy dodávateľovi z uvedených 

výpovedných dôvodov:  

- Dodávateľ preukázateľne zavinene porušuje povinnosti stanovené mu v tejto zmluve a 

to najmä uvedené v Čl. III tejto zmluvy, hoci bol na to dodávateľ v predchádzajúcich 2 

mesiacoch písomne upozornený odberateľom  

- Dodávateľ stratil oprávnenie prevádzkovať výdajňu stravy, oprávnenie na pohostinskú 

činnosť a výrobu hotových jedál pre výdajne  

- Dodávateľ nemá oprávnenie bezodplatne alebo odplatne užívať priestory Reštaurácie 

pod Lipou Plaveč, v ktorých má prevádzkovať výdajňu stravy - stravníci preukázateľne 

stratili záujem o formu stravovania, ktorú poskytuje dodávateľ po dobu dlhšiu ako 2 

mesiace. Tento nezáujem je preukázateľný, ak je menej ako 5 stravníkov na jeden deň 

stravovania v priemere za obdobie minimálne 2 mesiacov.  

 

Dodávateľ je oprávnený dať výpoveď zo zmluvy objednávateľovi z uvedených výpovedných 

dôvodov:  

- na Dodávateľa bola vyhlásená likvidácia, konkurz alebo reštrukturalizácia;  

- Dodávateľ objektívne nedokáže zabezpečovať stravovanie v rozsahu, ktorý požaduje 

objednávateľ;  

Dodávateľ stratil oprávnenie prevádzkovať výdajňu stravy, oprávnenie na pohostinskú 

činnosť a výrobu hotových jedál pre výdajne;  

- Odberateľ zavinene porušuje povinnosti stanovené mu v tejto zmluve a to najmä 

uvedené v Čl. II tejto zmluvy, hoci bol na to odberateľ v predchádzajúcich 2 mesiacoch 

písomne upozornený dodávateľom;  

- V prípade neschválenia ceny odberateľom pred začiatkom nasledujúceho mesiaca po 

oznámení zmeny ceny dodávateľom bližšie špecifikovanom v bode 4 Čl. II tejto 

zmluvy.  



 

Čl. V. 

Ďalšie dojednania 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknuté reklamácie sa budú riešiť do 24 hodín od ich 

vzniku.  

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami o predmete 

špecifikovanom v tejto Zmluve a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody medzi 

zmluvnými stranami. Prípadné zmeny tejto Zmluvy možno vykonať písomne dohodou 

zmluvných strán.  

2. Ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bude prehlásené príslušným súdnym orgánom za 

neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba 

v dotknutom a najužšom rozsahu. Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať a nahradiť takéto 

ustanovenie novým ustanovením, pričom budú sledovať pôvodný zámer sledovaný 

zmluvnými stranami.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, práva, povinnosti založené touto 

Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

4. Táto Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom 

rovnopise pre každú zo zmluvných strán.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu, na 

znak čoho k nej pripájajú podpisy.  

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v platnom znení.  

 

 

 

 

 

V Plavči, dňa 29.09.2020  

 

 

 

        podpísané         podpísané 

............................................................   ............................................................  

      Podpis a pečiatka dodávateľa                                    Podpis a pečiatka odberateľa 

 


