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„ Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov “
uzavretá v zmysle §  Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov (pri rešpektovaní ust. § 
Zákonníka práce), medzi týmito zmluvnými stranami:
Firma:

Obecný úrad Dlhé Klčovo

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

Firma: VAŠA Slovensko, s.r.o.

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

Dlhá 173/84
Sídlo: ..................................................................................................................................................................
094 13 Dlhé Klčovo
.........................................................................................................................................................................................

Sídlo: Raianske mýto /B,   Bratislava

Vložka íslo: ........................................................................................................................................

Vložka íslo: /B

Zapísaná v: ...............................................................................................................................................
Andrej Kulik
Zastúpená: ...............................................................................................................................................

Zapísaná v: OR Okr. súdu Bratislava l
Ing. Judita Bacsóová
Zastúpená: ...............................................................................................................................................

starosta
Pracovná pozícia: ........................................................................................................................

PZS
Pracovná pozícia: ........................................................................................................................

332356
IČO: .......................................................................................................................................................................

IČO:   

IČ DPH: ..........................................................................................................................................................

IČ DPH: SK

2020640974
DIČ: .......................................................................................................................................................................

DIČ: 

Názov banky: .......................................................................................................................................

Názov banky: Tatra banka, a.s.

Číslo útu:

Číslo útu: /

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

+421 57 4882491
Tel.: .......................................................................................................................................................................

Tel.:  -   

Fax: .........................................................................................................................................................................

Fax:  -   

E-mail:

E-mail: info@vasa-slovensko.sk

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

Ďalej len „dodávate“

Ďalej len „klient“

Článok I.
Predmet zmluvy

Článok III.
Forma stravovania

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania stravovania.
2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytovanie stravovania pre
zamestnancov klienta vo vybraných stravovacích zariadeniach.
3. Klient sa zaväzuje prevziať stravné lístky dodávateľa a zaplatiť dohodnutú
cenu.

1. Dodávateľ zabezpečí poskytovanie stravovania formou stravných
lístkov odpredaných klientovi, za ktoré sú im stravovacie zariadenia
povinné poskytnúť plnenie v zmysle bodu 1., čl. I. tejto zmluvy.
2. Cena jedla a vhodného nápoja spolu odobratého pracovníkom klienta
v zariadení sa musí rovnať minimálne nominálnej hodnote stravného
lístka. Rozdiel presahujúci nominálnu hodnotu stravného lístka
doplatí pracovník pri odbere v hotovosti.
3. Zamestnanec klienta nie je oprávnený požadovať plnenie predmetu
tejto zmluvy v hodnote nižšej ako predstavuje nominálna hodnota
stravného lístka a vydanie v hotovosti.

Článok II.
Vymedzenie pojmov
1. Pod pojmom zabezpečenie poskytovania stravovania sa rozumie
podávanie, resp. zabezpečenie podávania jedného teplého hlavného
jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi klienta v priebehu
pracovnej zmeny za stravné lístky dodávatela (ďalej len „stravné lístky“).
2. Teplým hlavným jedlom sa rozumie najmä tepelne upravené hlavné,
alebo vegetariánske jedlo a pripadne i teplá polievka. Za teplé jedlo
sa nepovažujú predovšetkým tabakové výrobky, potravinové suroviny
a výrobky, atď. Vhodným nápojom sa rozumie akýkoľvek nealkoholický
nápoj.
3. Vybraným stravovacím zariadením sa rozumie zariadenie, poskytujúce
služby tvoriace predovšetkým predmet tejto zmluvy (verejné a závodné
stravovanie) v súlade so živnostenským oprávnením prevádzkovateľa,
s ktorým má dodávateľ uzatvorenú písomnú zmluvu (ďalej len
„stravovacie zariadenie“).
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Článok IV.
Cena a finanné vzahy
1. Cena stravného lístka je stanovená vo výške hodnoty poskytovaného
jedla.
2. Na základe dohody zmluvných strán v súlade so zákonom NR
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovená odmena dodávateľa za
0,00 % z celkového ﬁnančného
poskytnuté služby vo výške ................
objemu odoberaných a fakturovaných stravných lístkov na základe
každej samostatnej objednávky. Minimálna výška odmeny na jednu
faktúru – daňový doklad predstavuje 6,00 €. Odmena dodávateľa
podlieha DPH.
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3. Na základe objednávky (osobnej alebo faxovej) vyhotoví a odovzdá
(odošle) dodávateľ klientovi doklad na zaplatenie preddavku (zálohovú
faktúru).
4. Dohodnutú cenu klient uhradí bankovým prevodom v prospech
bankového účtu dodávateľa, prípadne zložením hotovosti v prospech
bankového účtu dodávateľa alebo v hotovosti v kancelárii dodávateľa.
Úhrada bankou je zrealizovaná až pripísaním predmetnej sumy
na účet dodávateľa.
5. Klient si môže prevziať stravné lístky od dodávateľa až po pripísaní
predmetnej sumy na bankový účet dodávateľa.

Článok VII.
Platnos stravných lístkov
1. Stravné lístky sú platné pre obdobie uvedené na každom stravnom
lístku.
2. Výmena nepoužitých stravných lístkov za stravné lístky pre nový
kalendárny rok je možná, avšak iba jednorázovo najneskôr do 31. 1.
nasledujúceho kalendárneho roka. Po tomto termíne nebudú
nepoužité stravné lístky dodávateľom akceptované. Výmenu stravných
lístkov je možné uskutočniť až po uplynutí doby ich platnosti.

6. V prípade, že klientovi stravné lístky dodávateľ doručí do ﬁrmy (osobne,
poštou, kuriérom alebo iným spôsobom), klient sa zaväzuje uhradiť
odpovedajúci manipulačný poplatok (dopravné, balné, poistné).

Článok VIII.
Osobitné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok V.
Povinnosti dodávatea

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných
stran.

1. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať klientovi po preukázaní úhrady
zálohovej faktúry objednané množstvo stravných lístkov a vystaviť
faktúru - daňový doklad o nákupe stravných lístkov.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo
zmluvných strán písomnou formou. Výpovedná lehota je 3-mesačná.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Platnosť
zmluvy končí po uplynutí tejto lehoty, a to posledným kalendárnym
dňom príslušného mesiaca.

2. Dodávateľ sa zaväzuje uzatvárať zmluvy s prevádzkovateľmi príslušných
stravovacích zariadení, v ktorých môžu zamestnanci klienta stravné
lístky uplatniť.
3. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zariadenia poskytujúce
stravovanie za stravné lístky dodávateľa boli pri vstupe viditeľne
označené etiketami s logom dodávateľa.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je kópia výpisu z Obchodného
registra, resp. Živnostenského listu klienta nie staršieho ako 3 mesiace,
predložená dodávateľovi najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

4. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť klientovi pri uzavretí zmluvy doklad
o oprávnení poskytovať služby verejného a závodného stravovania
a poskytnúť mu na požiadanie jeho kópiu.

Článok IX.
Záverené ustanovenia

5. Dodávateľ je povinný pravidelne aktualizovať zoznam zariadení
poskytujúcich stravovanie za stravné lístky.

1. Zmluvné strany môžu meniť a doplňovať túto zmluvu písomnou
formou so súhlasom oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží jeden exemplár.

Článok VI.
Povinnosti klienta
1. Klient sa zaväzuje informovať svojich zamestnancov, že stravné lístky
budú používať výhradne na nákup jedného teplého hlavného jedla
vrátane vhodného nápoja za jednu pracovnú zmenu trvajúcu dlhšie
ako štyri hodiny vo vybraných stravovacích zariadeniach.
2. Klient sa zaväzuje používať pri úhradách ako variabilný symbol číslo
faktúry.

3. Touto zmluvou sa ruší platnosť všetkých predchádzajúcich zmlúv
a dohôd uzavretých medzi zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, jej
zneniu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpísali.

Košiciach
10.02.2012
V..................
............................................... dňa ......................................................

klient

dodávate

Klientom poverené osoby k prevzatiu stravných lístkov
Meno

Priezvisko

Pozícia

Číslo ob. preukazu Telefón

Korešpondenná adresa (ak sa nezhoduje so sídlom firmy):
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