
Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

č. 129/17/06 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Zastúpené 
IČO 
DIČ 
Bankové spojenie 
IBAN 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

a 

Dodávateľ: LOBSTER BAR, RESTAURANT & PENZIÓN, s.r.o. 
Martákovej 1 
821 03 Bratislava 

Zastúpený akad.mal. Ľubor Ondráš 
IČO 48 264 105 
Bankové spojenie 

II. Predmet zmluvy 

Predmetom Zmluvy o poskytovaní stravovania pre dôchodcov (ďalej len „Zmluva“) je dodávka stravy 
pre cca 200 dôchodcov a podmienky, za ktorých bude strava dodávaná. 

III. Miesto plnenia 

Miestom plnenia predmetu Zmluvy sú priestory Strediska sociálnych služieb Hviezdoslavova 55, 
Senec. 

IV. Podmienky poskytovania stravy 

1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť dovoz stravy do miesta plnenia podľa čl. III tejto Zmluvy vo 
vopred prevzatých obedároch jednotlivých dôchodcov pri dodržaní hygienických predpisov. 

2. Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne – v pracovných dňoch jedno hlavné jedlo 
a polievku na základe týždenného jedálneho lístka, ktorý zverejní najneskôr vo štvrtok 
v týždni predchádzajúcom týždňu, na ktorý bude tento vystavený a to v čase od 10,30 do 
12,00. 

Mesto Senec 
Mierové námestie č. 8 
903 01 Senec 
Ing. Karol K v á l, primátor 
00 305 065 
2020 6622 37 
OTP Banka Senec 
SK82 5200 0000 0000 0056 2441 



3. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydanej stravy pri dodržaní všetkých príslušných 
hygienických a bezpečnostných predpisov. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje, že včas oznámi objednávateľovi každú plánovanú odstávku, kedy 
sa obedy neposkytujú. 

5. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať dennú evidenciu počtu vydaných jedál a celkového rozsahu 
poskytnutých služieb a to pre účely mesačného vyúčtovania. 

6. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa tejto Zmluvy osobne, t.j. výlučne 
prostredníctvom svojich zamestnancov. 

7. Dodávateľ sa zaväzuje, že práceneschopnosť, dovolenka a ani iné druhy absencie jeho 
zamestnancov neovplyvnia množstvo a kvalitu poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy. 
V prípade absencie zamestnanca dodávateľ bezodkladne nahradí absentujúceho 
zamestnanca inou pracovnou silou. 

8. Objednávateľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu telefonicky a e-mailom 
nahlasovať úpravu počtu odobratých obedov, minimálne jeden pracovný deň vopred a to do 
14,30 hod. 

9. Objednávateľ je povinný dodávateľovi za poskytnuté služby zaplatiť na základe faktúry. 

V. Cena za služby a spôsob úhrady 

1. Cena jedného obeda (polievka a hlavné jedlo) vrátane dovozu do miesta plnenia je 2,60 € 
(vrátane DPH). 

2. Dodávateľ po skončení kalendárneho mesiaca vystaví objednávateľovi faktúru s uvedením 
počtu odobratých obedov za príslušné obdobie. 

3. Objednávateľ uhradí dodávateľovi faktúru s termínom splatnosti do 14 dní od jej doručenia. 

VI. Trvanie zmluvy 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 14.11.2016 do 30.10.2017. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosť tejto Zmluvy zaniká: 
a) na základe písomnej dohody objednávateľa a dodávateľa, 
b) písomným odstúpením v súlade s touto Zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy bez predchádzajúcej písomnej výzvy 
poskytovateľovi v prípade ak: 
a) dodávateľ zastaví poskytovanie stravovania pre dôchodcov v čase platnosti a účinnosti 

tejto Zmluvy, 
b) dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa čl. III a čl. IV ods. 1. a 2. tejto Zmluvy, 
c) dodávateľ poskytne stravovanie pre dôchodcov tak, že je ohrozené zdravie 

ktoréhokoľvek klienta objednávateľa, 



d) je na dodávateľa vyhlásený konkurz, 
e) poskytovateľ vstúpil do likvidácie. 

4. Objednávateľ a dodávateľ sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak druhá zo zmluvných 
strán poruší dohodnuté zmluvné podmienky a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná 
nápravu. 

5. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom keď písomný prejav vôle jednej zmluvnej strany 
o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej strane. 

VII. Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti touto Zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

3. Zmeny a doplnky k tejto Zmluve možno uskutočniť len písomne formou podpísaných 
dodatkov k Zmluve. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží dva rovnopisy. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, pochopili jej obsah, súhlasia s ním a na znak 
vzájomného súhlasu ju týmto podpisujú. 

10.11.2016 

„podpísané“ „podpísané“ 

Za objednávateľa Za dodávateľa 
Ing. Karol K v á l akad.mal. Ľubor O n d r á š 

primátor konateľ 


