
Kúpna zmluva 
na dodávku a odber obedov č. 6/112/2019 

 
V súlade s ustanovením § 409 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov uzatvárajú zmluvné strany, ktorými sú: 
 
Dodávateľ:     Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 
Adresa:     927 01  Šaľa, Horná ul. 11 
Zastúpený:     Dr. Ľubor Gáll, riaditeľ 
Telefón:      + 421 31 7706084 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s., pobočka Šaľa 
IBAN:      SK50 0200 0000 0007 5023 5132 
IČO:      17641471 
DIČ:      2021024390 
a 
Odberateľ:     Srdiečko, n.o. 

Adresa:     Kukučínova 534/38, 927 01  Šaľa 

Prevádzka:     Ul. J.Palárika 3, 927 01 Šaľa 
Zastúpený:     Ing. Jana Holatová, riaditeľka 
Telefón:     +421 903929322 
IBAN:      SK23 7500 0000 0040 0434 2671 
IČO:      42052173 
DIČ:      2022203733 
 
túto zmluvu o dodávke tovaru: 
 

I. Predmet zmluvy 
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi tovar v rozsahu, sortimente  a kvalite, ktorý 

je dohodnutý v tomto článku zmluvy podľa dennej objednávky odberateľa. Odberateľ sa 
zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar na účet dodávateľa. 

2. Predmetom dodávky sú obedy pripravované v Jedálni Zariadenia pre seniorov na 
Nešporovej ul. 21 v Šali: 
- pre deti vo veku 0 – 3 rokov v maximálnom dennom počte 20 obedov, 
- pre zamestnancov v maximálnom dennom počte 3 obedy. 
Predmetom zmluvy je tiež dovoz obedov dodávateľom do prevádzky odberateľa Detské 
jasle Srdiečko, Palárikova 3 v Šali. 

3. Dodávka obedov je dohodnutá len v pracovných dňoch týždňa v období od 01. mája 
2019 do 31. augusta 2020. 

4. Dodávateľ je povinný pri dodávke tovaru dodržať všetky platné právne normy vzťahujúce 
sa na predmet dodávky a zaväzuje sa dodať tovar odberateľovi v požadovanej kvalite a 
kvantite podľa platných noriem 

 
II. Cenové a platobné podmienky 

1. Úhrada za poskytnuté obedy je stanovená v súlade so Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Šaľa č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich 
určenia platenia a  bola medzi zúčastnenými stranami dohodnutá v zmysle zákona NR 
SR č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov.  

2. Úhrada za jeden odobraný obed pre deti vo veku 0 – 3 rokov bola dohodnutá vo výške 
1,49 eura a cena za jeden obed pre zamestnancov bola dohodnutá vo výške 2,65 eura.  

3. Zmluvné strany sa dohodli na cene za donášku obedov motorovým vozidlom dodávateľa  
z Jedálne ZPS do DJ Srdiečka vo výške 3,00 eura za každú dodávku. 

4. Dodávateľ je povinný vyznačiť denný počet odobraných obedov a výšku úhrady za ne na 
dodacom liste včítane dennej úhrady za ich dovoz do prevádzky odberateľa. Cena musí 
zodpovedať ustanoveniam predchádzajúcich odsekov tejto zmluvy. 



5. Dodávateľ za dodaný tovar vystaví po ukončení kalendárneho mesiaca a po skončení 
dodávky obedov daňový doklad -  faktúru, ktorej splatnosť je 14 dní od doručenia 
daňového dokladu odberateľovi.  

6. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu na základe daňového dokladu 
v dohodnutej lehote splatnosti. 

 
III. Dodacie podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dovoz obedov motorovým vozidlom dodávateľa bude 
prerušený počas čerpania dovolenky a prekážok v práci na strane zamestnanca – vodiča 
motorového vozidla dodávateľa. Prekážku v práci alebo čerpanie dovolenky oznámi 
dodávateľ odberateľovi bez zbytočného odkladu, podľa možnosti v deň, ktorý jej bude 
predchádzať. V dňoch dohodnutého prerušenia dovozu obedov dodávateľom si odvoz 
obedov z Jedálne ZPS zabezpečí odberateľ. 

2. Odberateľ odoberie tovar podľa svojich potrieb denne prostredníctvom svojich 
zamestnancov splnomocnených na tento úkon. Odberateľ si zabezpečí vhodné 
prepravné nádoby (várnice) na odber stravy, v ktorých bude odvážať stravu z miesta 
dodávky, ktorým je Jedáleň pri ZPS na Nešporovej ul. 21 v Šali. 

3. Obedy budú vydávané do odberateľom pripravených hygienicky čistých prepravných 
nádob denne v čase o 1100 hod. Čas výdaja je pre obe zmluvné strany záväzný. 

4. Pri odovzdávaní a preberaní tovaru zástupca odberateľa odsúhlasí množstvo tovaru.  
5. Odberateľ objedná každý deň do 1400 hod. požadované množstvo obedov na nasledujúci 

deň u vedúcej Jedálne ZPS. Vo výnimočných prípadoch je možné zo strany odberateľa 
upresniť požadované počty obedov v deň dodávky do 800 hod. ráno. 
 

IV. Podmienky reklamácie 
1. Dodávateľ stanovuje na dodaný tovar záručnú lehotu podľa platných STN 

a Občianskeho zákonníka. 
2. Vady zrejmé pri prevzatí tovaru je odberateľ povinný uplatniť ihneď na reklamáciu pri 

jeho odobratí. Na ostatné chyby sa vzťahuje reklamačný poriadok ustanovený § 436 - § 
441 Obchodného zákonníka a ostatné platné predpisy.    

 

V. Záverečné ustanovenia 
1. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami, odsúhlasenými oboma 

zmluvnými stranami. Vypovedať ju môže ktorákoľvek so zmluvných strán  písomne 
so 14 dňovou výpovednou lehotou začínajúcou plynúť dňom jej doručenia druhej strane.   

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. augusta 2020. Podpísaním oboma 
zmluvnými stranami nadobúda zmluva platnosť. 

3. Túto zmluvu v zmysle § 5 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zverejní OSS 
mesta Šaľa na webovom sídle www.oss.sala.sk. Kupujúci so zverejnením obsahu 
zmluvy bez výhrad súhlasí. 

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle OSS v súlade s ustanovením § 47a, ods.1 Občianskeho zákonníka.  

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana dostane jedno 
vyhotovenie.  

6. Táto zmluva bola zmluvnými stranami prečítaná, nimi schválená a na znak súhlasu s jej 
obsahom nimi vlastnoručne podpísaná.  

 
V Šali dňa 29. apríla 2019 
 
 
 
 Zástupca kupujúceho::    Zástupca predávajúceho: 
 Ing. Jana Holatová     Dr. Ľubor Gáll 
 riaditeľka Srdiečko, n.o.    riaditeľ OSS 


