
Zmluva o dodávke stravy 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

právnych predpisov 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
medzi zmluvnými stranami: 

 
Odberateľ 
 
Obchodné meno : Mgr. Jana Iľková – ACADEMIC KINDER GARTEN 
So sídlom  : Sputniková 3252/4, 821 02 Bratislava - Ružinov 
IČO   : 46  686 061 
Miesto podnikania : ACADEMIC KINDER GARTEN, Rovinka, súp. číslo 1460, 900 41 
Zastúpený  : Mgr. Jana Iľková, ziaďovateľ 
Bankové spojenie : Tatra Banka 
Číslo účtu  : 2918981120/1100 
DIČ   : 10495072948 
 

(ďalej len „Odberateľ“) 
 
a 
 
Dodávateľ 
 
Názov   : Obecný úrad Rovinka  
So sídlom  : Hlavná  350, 900 41  Rovinka 
IČO   : 00 305 057 
Miesto dodávateľa : Školská kuchyňa a školská jedáleň pri MŠ Rovinka, Sadová 206, 900 41   

Rovinka 
Zastúpený  : JUDr. Milan Bombala 
Bankové spojenie : Poštová  banka, a.s. 
Číslo účtu  : 0020060879/6500 
DIČ   : 2020362036 
 

(ďalej len „Dodávateľ“) 
(Odberateľ a Dodávateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj „zmluvná strana“)  

 
 
 
 

ČLÁNOK I  PREDMET ZMLUVY 
 
1.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytovať v prospech Odberateľa určité 

činnosti, ktoré spočívajú v zabezpečení prípravy stravy, a to v podobe teplého obeda 
(pozostávajúceho z polievky a hlavného jedla), desiaty a olovrantu (ďalej aj ako „strava“) pre 
deti predškolského veku a zamestnancov Odberateľa. 

1.2. Odberateľ sa zaväzuje, že bude riadne a včas platiť Dodávateľovi odmenu v zmysle článku  
III tejto Zmluvy za ním vykonávané činnosti v zmysle bodu 1.1 tohto článku Zmluvy. 
Odberateľ sa zároveň zaväzuje na riadne preberanie stravy v súlade s podmienkami 
dojednanými v tejto Zmluve.   

 



 
 
 

ČLÁNOK II   ČAS, MIESTO A SPÔSOB PLNENIA 
 
2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ poskytne Odberateľovi týždenne vopred jedálny 

lístok na nasledujúci pracovný týždeň, pričom všetky Dodávateľom zhotovené jedlá budú 
spĺňať všetky zákonom predpísané kritéria na stravu vhodnú pre deti predškolského veku. 

2.2. Akákoľvek a všetka strava zhotovená zo strany Dodávateľa bude zhotovovaná výlučne 
v nasledovných priestoroch Dodávateľa - Školská kuchyňa a školská jedáleň pri MŠ Rovinka, 
Sadová 206, 900 41 Rovinka, pričom tieto budú spĺňať všetky hygienické kritéria v súlade so 
zákonmi platnými na území Slovenskej republiky. 

2.3. Odberateľ sa zaväzuje preberať stravu v nasledovných priestoroch Dodávateľa - Školská 
kuchyňa a školská jedáleň pri MŠ Rovinka, Sadová 206, 900 41 Rovinka, a to osobne 
a v termínoch ustanovených v zmysle bodu 2.4 tohto článku Zmluvy. 

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ je povinný preberať stravu každý pracovný deň 
v nasledovných termínoch: 
- Obed (pozostávajúci z polievky a hlavného jedla): najneskôr do 12.00 hod  

2.5. Odberateľ sa zaväzuje najneskôr do 07:30 hod. príslušného pracovného dňa oznámiť 
Dodávateľovi celkový počet stravníkov, ktorým má byť strava zo strany Dodávateľa 
zabezpečená. Odberateľ je za týmto účelom povinný kontaktovať zodpovednú osobu 
Dodávateľa: 

Meno a priezvisko: Daša Martincová 
Telefónne číslo: 02/ 45 985 225 

 
ČLÁNOK III     ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
3.1 Odmena za vykonanie činností Dodávateľa v súlade s článkom I bodom 1.1 Zmluvy bola 

stanovená dohodou zmluvných strán, a to v nasledujúcej výške: 
- cena za jednu (1) porciu pozostávajúcu z obeda pre dospelú osobu bola dohodnutá vo 

výške 2,75 EUR (slovom dve eurá 75/100 centov); 
- cena za jednu (1) porciu pozostávajúcu z obeda pre dieťa predškolského veku bola 

dohodnutá vo výške 1,62 EUR (slovom jedno euro 62/100 centov). 
V prípade zmeny dohodnutých cien je Dodávateľ povinný túto skutočnosť oznámiť 
Odberateľovi písomnou formou. 

 
(ďalej ako „zmluvná cena“) 

  
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena vecí a materiálu, ktoré Dodávateľ obstaral a použil na 

vykonanie predmetu Zmluvy je zahrnutá v zmluvnej cene. 
3.3 Celková zmluvná cena bude vypočítaná na základe počtu stravníkov, ktorý budú 

Odberateľom Dodávateľovi nahlásený v zmysle článku II bodu 2.5 tejto Zmluvy. 
3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena vypočítaná v súlade s bodom 3.3 tohto článku 

Zmluvy bude zaplatená zo strany Odberateľa v prospech osobitného bankového účtu 
Školskej kuchyne a školskej jedálne pri MŠ Rovinka, so sídlom Sadová 206, 900 41 Rovinka, 
vedenom v Poštovej banke, a. s., číslo účtu 0020060879/6500 na základe vystavenej faktúry. 
Zmluvná cena je splatná vždy ku 1. kalendárnemu dňu príslušného mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci v ktorom boli zo strany Dodávateľa vykonané činnosti podľa článku I. bodu 1.1 
tejto Zmluvy.   

 
 



ČLÁNOK IV    OSOBITNÉ DOJEDNAJNIA 
 

4.1. Nádoby na prevoz stravy si Odberateľ zabezpečí na vlastné náklady. Strava sa môže 
prevážať výlučne v nádobách, ktoré sú na prevoz stravy určené a ktoré zodpovedajú 
príslušným hygienickým normám. Za kvalitu, čistotu a hygienu nádob zodpovedá 
Odberateľ. 

4.2. Dodávateľ sa s Odberateľom dohodli, že Dodávateľ je zodpovedný za odoberanie 
a uskladňovanie vzoriek stravy a to podľa zákonom stanovených predpisov. 
 

ČLÁNOK V  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

5.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
5.2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že túto Zmluvu je možné vypovedať kedykoľvek, a to aj 

bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom 
nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede v prospech druhej zmluvnej strany. 

5.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Dodávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy 
z nasledovných dôvodov na strane Odberateľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie 
tejto Zmluvy: 

 
a) v prípade omeškania s úhradou celkovej zmluvnej ceny vo výške ustanovenej 

podľa článku III bodu 3.3 Zmluvy o viac ako pätnásť (15) dní, pričom k náprave nedošlo 
ani po predchádzajúcej písomnej výzve Dodávateľa na plnenie s poskytnutím dodatočnej 
lehoty v trvaní aspoň desať (10) dní. 

 
ČLÁNOK VI    SANKCIE 

 
6.1. V prípade omeškania Odberateľa s úhradou celkovej zmluvnej ceny vo výške ustanovenej 

podľa článku III bodu 3.3  Zmluvy má Dodávateľ nárok na uhradenie zmluvnej pokuty vo 
výške 0,05 % za každý deň omeškania. 

 
ČLÁNOK VII      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
7.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami.  
7.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, z ktorých Dodávateľ a Odberateľ obdržia 

po jednom (1) vyhotovení. 
7.3 Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, a nie v tiesni, ani za 

nápadne nevýhodných podmienok; s jej obsahom sa zoznámili a mu porozumeli, na znak 
čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

7.4 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné urobiť iba formou písomných dodatkov 
riadne podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

 
V Rovinke, dňa  09. apríla 2013 V Rovinke, dňa  09. apríla 2013 
 
Za Dodávateľa: 
 
 

................................................... 
JUDr. Milan Bombala 
starosta Obce Rovinka 

 
Za Odberateľa: 
 
 

................................................... 
Mgr. Jana Iľková 

zriaďovateľ 
ACADEMIC KINDER GARTEN 
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