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ZMLUVA č. 106/2018 

O POSKYTOVANÍ STRAVOVANIA PRE ZAMESTNANCOV A ŽIAKOV 

uzavretá podľa § 261 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania  

 

Dodávateľ: 

OXA Delivery Service s. r. o. 

Sídlo: Chemická 10, 831 04 Bratislava 3 

Zastupuje: Ing. Michaela Radoská, konateľka 

IČO: 50 293 231  

DIČ: 212 027 1362  

Bankové spojenie:  

IBAN:  

Kontakt: oxadonaska@gmail.com 

a 

Odberateľ: 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická 

Sídlo: Hálova 16, 851 01 Bratislava 5 

Zastupuje: Ing. Iveta Šafránková, riaditeľka 

IČO: 17327661 

DIČ: 2020902191 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0047 4195 

Kontakt: 02/63 82 34 02     skola@spsehalova.sk  
 

(Dodávateľ a odberateľ spolu tiež ako „zmluvné strany“) 

 

Čl. I 

PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je vydávanie obedov v čase od 11.30 h do 13.30 h pre zamestnancov a žia-

kov Strednej priemyselnej  školy elektrotechnickej, Hálova 16, Bratislava (ďalej len „zamestnanec“ a 

„žiak“) a ďalšie osoby v súlade s aktuálne platnou Kolektívnou zmluvou odberateľa.  

2. Dodávateľ zabezpečí aj vydávanie obedov pre osoby, ktoré sa zdržujú v budove odberateľa na základe 

zmluvy o prenájme priestorov, zmluvy o dielo, objednávky na dodanie práce alebo služieb, ak tieto 

osoby o to požiadajú.  

3. Dovoz a vydávanie obedov pre osoby, ktoré nie sú uvedené v bodoch 1 a 2, môže dodávateľ zabezpe-

čovať len na základe predchádzajúcej písomnej dohody s odberateľom. 

4. Dodávateľ bude odberateľovi denne ponúkať a dodávať 

3 hlavné jedlá (jedno mäsité, jedno bezmäsité, jedno múčne) 

a jeden druh polievky + 1 kus chleba. 

Súčasťou obeda je nealkoholický nápoj. 
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5. Dodávateľ bude zostavovať týždenný jedálny lístok podľa platných materiálno-spotrebných noriem a 

receptúr vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vekovú skupinu D (15 až 

19-roční žiaci a dospelí stravníci). 

6. Dodávateľ odošle objednávateľovi jedálny lístok elektronicky na adresu skola@spsehalova.sk každý 

týždeň najneskôr v piatok do 12.00 h na celý nasledujúci týždeň.   

7. Systém stravovania je objednávkový. Obedy sa objednávajú elektronicky prostredníctvom terminálu 

spoločnosti GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, Bratislava. 

 

Čl. II 

CENA A SPÔSOB ÚHRADY 

1. V súlade s VZN BSK č. 3/2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchov-

no-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v 

školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zria-

ďovateľskej pôsobnosti BSK sa dodávateľ a odberateľ dohodli na nasledovnej kalkulácii ceny obeda 

pre žiaka: 

CENA OBEDA z toho [€] 

PRE ŽIAKA: 3,26 € 

základná cena: 2,72 € 

20 % DPH: 0,54 € 

ÚHRADA ŽIAKA  2,20 

dotácia od zriaďovateľa SPŠE Hálova 1,06 

dotácia dodávateľa na obed pre žiaka 0,00 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej kalkulácii ceny obeda pre zamestnancov odberateľa: 

CENA OBEDA z toho [€] 

PRE ZAMESTNANCA: 3,60 € 

základná cena: 3,00 € 

20 % DPH: 0,60 € 

PODIEL ZAMESTNANCA NA CENE OBEDA 

(zúčtováva zamestnávateľ bezhotovostne) 
1,00 

príspevok zamestnávateľa 1,98 

príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa 

(odberateľa) 
0,62 

3. Cena obeda pre žiaka aj pre zamestnanca obsahuje hmotnosť mäsa v surovom stave 100 gramov.  

4. Zamestnanci odberateľa a žiaci uhrádzajú objednané obedy platobnou kartou prostredníctvom terminá-

lu spoločnosti GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, Bratislava, nainštalovaného v jedálni odberateľa. Zúčtovanie 

platieb za obedy zamestnancov odberateľa sa realizuje medzi dodávateľom a GGFS, s. r. o., Sasinkova 

5, Bratislava. 

                                                                     

Čl. III 

DOBA PLATNOSTI 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to s účinnosťou od 1. septembra 2018, nie však skôr ako 

dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným v tejto 

zmluve, nie však skôr ako je deň nasledujúci po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zá-

konníka. Platnosť zmluvy možno ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. 
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3. Zmluva môže byť z akýchkoľvek dôvodov zrušená oboma zmluvnými stranami a to písomnou formou 

s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúceho me-

siaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

Čl. IV 

ĎALŠIE PODMIENKY 

1. Dodávateľ zabezpečí: 

a) výdaj stravy, 

b) kompletný riad potrebný pre výdaj stravy, 

c) upratovanie priestorov výdajne. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje nezmeniť cenu stravného lístka pre zamestnancov a žiakov odberateľa minimál-

ne po dobu troch mesiacov účinnosti zmluvy. 

3. V prípade zmeny sadzby DPH bude dodávateľ túto zmenu uplatňovať v zmysle zákona o DPH.  

 

Čl. V 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva  môže  byť  menená,  resp. doplnená formou písomných príloh a dodatkov odsúhlasených 

oboma zmluvnými stranami, tieto nadobúdajú účinnosť po podpísaní oboma zmluvnými stranami, inak 

je jej zmena, alebo doplnenie neplatné. 

2. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po tri vyhotovenia dostane každá zmluvná 

strana. 

3. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, pre vzájomný vzťah platia príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka a ďalšie súvisiace právne predpisy. 

4. Zmluva bola prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady a Rodičovskej rady SPŠE, Hálova 16, Brati-

slava dňa 6. júna 2018. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

Za odberateľa:  Za dodávateľa: 

V Bratislave,   V Bratislave,  

   

Ing. Iveta Šafránková  Ing. Michaela Radoská 

riaditeľka  konateľka 

SPŠE, Hálova 16, Bratislava  OXA Delivery Service s. r. o. 

 

 


