
ČIASTKOVÁ ZMLUVA 

k rámcovej dohode č.p. SE-OV02-2012/000303-065 

Číslo : ObU-SK-OE/2012/02754-001 
o zabezpečení poskytovania služieb spojených so zabezpečením stravovania na základe 

akceptovania stravných poukážok predávajúceho uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného 

zákonníka v znení zmien a doplnkov, pri rešpektovaní ustanovení § 152 Zákonníka práce 

Poskytovateľ: 

C l . I 
Zmluvné strany 

VAŠA Slovensko, s. r. o. 
Račianske mýto l / B , 831 02 Bra t i s lava 

zastúpený : Lucia Tomšíková 
vedúci podpory predaja 

IČO : 35683813 
DIČ : 2020322920 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
číslo účtu : 2624191000/1100 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 
Vložka číslo : 10393/B oddiel: Sro 

Objednávateľ: 

(ďalej len „poskytovateľ") 

Obvodný úrad Svidník 
Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník 
Zastúpený : MVDr. Bohumilom Kačmárom 

prednostom 
IČO: 42077672 
DIČ : 202078583 
bankové spojenie : Štátna pokladnica 
číslo účtu 
telefón 
fax 

7000299032/8180 
054 7863 111 
054 7863 299 

(ďalej len „objednávateľ") 

Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu v súlade s ustanoveniami dohodnutými v rámcovej 
dohode č. p. SE-QV02-2012/000303-065 zo 6.02. 2012 za podmienok ďalej dohodnutých. 

Adresa doručenia a osoba poverená objednávateľom k preberaniu stravných poukážok: 
Adresa: Obvodný úrad, Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník 
tel.: 054/7863 111, fax:054 7863 299 E-mail: nadezda.zozomova@sk.vs.sk 
Meno: Nadežda Zozomová doklad totožnosti: SP 453098 

Miesto objednávania stravných poukážok: 
VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto l/B, 831 02 Bratislava 
Tel: 0800 182721, 02/ 55564264, fax: 02/ 55563321, E-mail: obiednavkv@vasa-slovensko.sk 
Kontaktná osoba: Lucia Tomšíková 

mailto:nadezda.zozomova@sk.vs.sk
mailto:obiednavkv@vasa-slovensko.sk
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ČI. II 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov 
objednávateľa, formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb a pod. v 
zmluvných zariadeniach poskytovateľa plošne rozmiestnených na celom území Slovenskej 
republiky, na základe akceptovania dodaných stravných poukážok poskytovateľa, ktoré sú 
určené na platbu za dodané jedlo a nápoj. 

2. Zároveň sa poskytovateľ zaväzuje dodávať a predávať a objednávateľ sa zaväzuje prevziať 
objednané stravné poukážky a dodané poskytovateľom a zaplatiť dohodnutú cenu. 

3. Poskytovateľ sa tiež zaväzuje zabezpečiť využitie stravných poukážok v zmluvných 
zariadeniach a stravovacích zariadeniach objednávateľa. 

ČI. III 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade s rámcovou dohodou, dohodou zmluvných 
strán nasledovne. 

2. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi stravné poukážky v požadovanej nominálnej hodnote 
3,80 € v množstve podľa požiadavky objednávateľa na bežný kalendárny mesiac. 

3. Cena za predmet zmluvy je tvorená násobkom 100 % nominálnej hodnoty stravnej poukážky 
a požadovaného počtu kusov. 

4. Stravné poukážky sú oslobodené od DPH. 
5. Vlastné platby za dodanie predmetu zmluvy budú realizované formou bezhotovostného 

platobného styku prostredníctvom štátnej pokladnice, po dodaní tovaru na faktúru, ktorej 
splatnosť je stanovená do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

6. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu (§ 71 zákona č. 222/2004 Z. z., v znení 
neskorších predpisov). Súčasťou faktúry je preberací - odovzdávací protokol. 

7. Obálky, v ktorej bude faktúra odosielaná, musí byť označená „FAKTÚRA". Faktúry musia 
byť odoslané doporučene. U faktúry odoslanej ako obyčajná poštová zásielka nie je možné 
účtovať úrok z omeškania úhrady fakturovanej ceny. 

ČI. IV 
Dodacie podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na prevzatí predmetu zmluvy na základe preberacích -
odovzdávacích protokolov alebo dodacieho listu. 

2. Poskytovateľ dodá stravné poukážky v lehote do 48 hodín od obdržania záväznej písomnej 
objednávky od objednávateľa v dohodnutom mieste plnenia. 

3. Dohodnutým miestom plnenia je sídlo objednávateľa na adrese: Sov.hrdinov 102, 089 01 
Svidník. 

4. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami objednávateľa a 
poskytovateľa v mieste plnenia. Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu poverení zástupcovia 
zmluvných strán preberací - odovzdávací protokol, resp. poverený zástupca objednávateľa 
potvrdí dodací list, podpísaním ktorého sa považuje predmet zmluvy za prevzatý. 

5. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie stravných poukážok v prípade, že nespĺňajú ním 
požadované podmienky (nominálnu hodnotu, počet kusov) alebo sú poškodené. Poskytovateľ 
musí urobiť nápravu pochybenia v lehote najneskoršie do troch pracovných dní. 

6. Poskytovateľ doručí na požiadanie objednávateľa počas posledných dvoch mesiacov bežného 
kalendárneho roka stravné poukážky s platnosťou budúceho kalendárneho roka. 
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ČI. V 
Zánik a vypovedanie zmluvy 

1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana 
okamžite písomne odstúpiť od dohody a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá 
jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné 
porušenie zmluvných povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z 
tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch 
zásahu vyššej moci a úradných miest. 

2. Zmluvu je možné zrušiť: 
- dohodou zmluvných strán, 
- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu, s výpovednou 
lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

ČI. VI 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje: 
uhradiť poskytovateľovi cenu za odobraté stravné poukážky, 
informovať svojich zamestnancov o možnostiach použitia stravných poukážok v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy a v nadväznosti na platné právne predpisy, 
oboznámiť zamestnancov so zoznamom stravovacích zariadení, ktorý mu bol poskytnutý 
poskytovateľom, ako i s prípadnými zmenami, 
odovzdať poskytovateľovi najneskôr do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka 
nespotrebované, neplatné stravné poukážky z predchádzajúceho kalendárneho roka na 
výmenu za nové stravné poukážky platné na nový kalendárny rok. Po tejto lehote nebude 
možné neplatné stravné poukážky vymeniť za nové s novou lehotou platnosti. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje: 
zabezpečiť pre objednávateľa balenie stravných poukážok v bločkoch a hárkoch. Konkrétny 
spôsob balenia a počet stravných poukážok v jednom balení určí objednávateľ pri každej 
samostatnej objednávke. 
pravidelne aktualizovať zoznam svojich zmluvných zariadení poskytujúcich stravovanie za 
stravné poukážky, 
na požiadanie poskytnúť objednávateľovi zoznam všetkých svojich zmluvných zariadení 
poskytujúcich stravovanie za stravné poukážky, v elektronickej forme, 
poskytnúť objednávateľovi počas posledných dvoch mesiacov bežného kalendárneho roka 
stravné poukážky s platnosťou budúceho kalendárneho roka, 
vykonať výmenu nespotrebovaných stravných poukážok za nové stravné poukážky platné na 
nový kalendárny rok v lehote do 31.1., avšak iba jednorázovo, 
uzatvárať zmluvy o poskytovaní stravovania len s prevádzkovateľmi stravovacích zariadení 
tak, aby bol splnený účel stravnej poukážky a zákona, 
zabezpečiť riadne a nezameniteľné označenie zariadení akceptujúce stravné poukážky 
poskytovateľa samolepiacimi etiketami so svojim logom, 

• vyhotoviť daňový doklad po dodaní stravných poukážok k úhrade ceny za stravné poukážky v 
zmysle čl. 4. pre účely účtovníctva, 
dodať na základe objednávky stravné poukážky v dodacej lehote stanovenej v čl. 5 tejto 
zmluvy. 

• k ďalšiemu spracovaniu osobných údajov klienta pre potreby plnenia tejto zmluvy v zmysle 
Zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
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ČI. VII 
Všeobecné ustanovenia 

1. Zmluvné zariadenia poskytovateľa akceptujúce stravné poukážky poskytovateľa musia byť 
označené etiketou poskytovateľa. Stravné poukážky musia byť označené nominálnou hodnotou, 
kalendárnym rokom ich platnosti, číselným kódom a ochrannými prvkami. Cena jedla a 
vhodného nápoja spolu odobratého zamestnancom objednávateľa v zmluvnom zariadení 
poskytovateľa sa musí rovnať minimálne hodnote stravnej poukážky. Rozdiel presahujúci 
hodnotu stravnej poukážky doplatí zamestnanec objednávateľa pri odbere v hotovosti. 

2. Stravné poukážky sú platné pre obdobie uvedené na stravnej poukážke. 

1. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, na obdobie štyroch rokov od jej podpísania zmluvnými 
stranami 

2. Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvných v osobe predávajúci 
poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvných v osobe JUDr. Petrisková. 

3. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť po dohode zmluvných strán menené, 
doplňované, resp. rušené; a to iba formou písomných dodatkov, ktoré po podpísaní 
zmluvnými stranami budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

4. Na ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa vzťahujú ustanovenia 
rámcovej dohody, príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej 
republiky. 

6. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. 
Kupujúci aj predávajúci obdržia dve vyhotovenia tejto zmluvy. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu si pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

ČI. VIII 
Záverečné ustanovenia 

V Bratislave, 21.6.2012 Vo Svidníku, 15.6.2012 

za poskytovateľa za objednávateľa 

MVDr. Bohumil Kačmár 
prednosta 

Lucia Tomšíková 
vedúca podpory predaja 
VAŠA Slovensko, s.r.a Bratislava 


