
 

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 457/2022 
(ďalej len „zmluva“) 

v 
Cl. I. Zmluvné strany 

1. Dodávateľ: Jozef Mičo - TIP-TOP 

sídlo: Chalupkova 34, 08005 Prešov - Solivar 

Zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom 

Prešov, číslo živn. reg.: 707-7714 

IČO: 10737618 

DIČ: 1021022805 

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

číslo účtu SK4811110000001659661004 

v zastúpení: Jozef Mičo 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

2. Odberateľ: Obec Kysak 

Sídlo: Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak 

IČO: 00324400 

DIČ: 2021244841 

bankové spojenie: Primá banka, a.s.,Košice číslo účtu: 

SK6056000000 0004 0642 6001 

v zastúpení: Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce Kysak 

pre technické veci: Ing. Mária Mašlejová, pracovníčka obce 

(ďalej len „Odberateľ“) 

v 

Cl. II. Predmet zmluvy 

Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodávať odberateľovi tovar podľa bodu 2. tohto článku 

a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar 

kúpnu cenu podľa tejto zmluvy. 

O
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 Tovarom pre účely tejto zmluvy je chladená strava balená a to podľa špecifikácie uvedenej 

prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „tovar“). 

<
 

V obsahu tejto zmluvy zmluvné strany upravujú základné podmienky dodávok tovaru, ktoré 

budú v priebehu platnosti tejto zmluvy realizované čiastkovými plneniami (písomné 

objednávky) zmluvných strán v rozsahu podľa požiadaviek odberateľa pri zachovaní postupu a 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktorými sú zmluvné strany viazané. 

ČI. III. Dodacie podmienky 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar odberateľovi na základe písomných objednávok (dalej 

len „objednávka“) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
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Písomnú objednávku je odberatel povinný doručiť dodávatelovi na adresu sídla uvedenú v 

čl. I. tejto zmluvy a to poštou, osobne alebo mailom lx týždenne, a to najneskôr vo štvrtok do 

15,00h. Objednávka sa vystavuje v písomnej listinnej podobe. 

V prípade potreby zmien v objednávke sa dodávateľ zaväzuje akceptovať zmeny, ak tieto 

oznámi odberateľ najneskôr 24 hodín pred termínom plnenia, a to telefonicky (číslo tel. 

dodávateľa: 0918857277) a následne písomne. Zmena objednávky musí mať náležitosti 

uvedené v bode 4. tohto článku. 

4. Písomná objednávka kupujúceho musí obsahovat najmä: 

 

 

počet jedál podľa druhu (konkrétne jedlo podľa jedálneho lístka), 

požadovaný termín plnenia ( čl. III. bod 2. a čl. III. bod 7. písm. a/) 

(po doručení objednávky podľa bodu 2. tohto článku, najskorší termín dodania je 

pondelok nasledujúci kalendárny týždeň), 

 

miesto plnenia (čl. III. bod 7. pism. b/), 

dátum, meno a podpis oprávneného zástupcu kupujúceho (podľa čl. I. bod 2.) 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka odberateľa, vrátane zmeny podlá bodu 3. tohto 

článku, ktorá nebude mať náležitosti uvedené v bode 4. tohto článku, je neplatná, nezaväzuje 

odberateľaa nebude zo strany dodávateľa akceptovaná. 

Prevzatie tovaru potvrdzuje za odberateľa oprávnená osoba na dodacom liste, ktorý predloží 

dodávateľ pri dodaní tovaru. 

Osobou oprávnenou na prevzatie tovaru za odberateľa je zodpovedný pracovník stravovania. 

7. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar podl a tejto zmluvy kupujúcemu takto: 

a) / Čas plnenia: - pondelok - piatok, - vždy do 1200 hod. 

S
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b/ Miesto plnenia zmluvy, pracoviska odberatel a: 

Obecný úrad Kysak, Kysak 146, 044 81 Kysak 

podľa písomnej objednávky kupujúceho. 

Dodávateľ predloží odberateľovi jedálny lístok na obdobie 7 kalendárnych dní. Predložený 

jedálny lístok je pre dodávateľa záväzný a dodávateľ je povinný ho doručiť odberateľovi. 

Splnením jednotlivej dodávky sa rozumie dátum riadneho odovzdania a prevzatia tovaru 

dohodnutým spôsobom na príslušné miesto plnenia zmluvy podľa bodu 7. tohto článku. 

10. Dodávateľ je povinný dodať tovar na miesto plnenia zmluvy na vlastné náklady. 

ČI. IV. Doba platnosti zmluvy 

M
 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné, pred uplynutím doby na ktorú bol 

dohodnutý, ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek 

zmluvná strana s 1-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť 

prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 

 

zmluvnej strane, 

odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve. Odstúpenie je 

účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. V 

prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo 

dňa jeho zaslania poštou doporučene do sídla druhej zmluvnej strany, pričom deň 

odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. 

 Neplnenie zmluvných podmienok uvedených v čl. III. tejto zmluvy je dôvodom na odstúpenie  

od zmluvy zo strany odberateľa. 
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ČI. V. Kúpna cena a platobné podmienky 

Kúpna cena tovaru je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 

18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, pričom jednotkové ceny tovaru sú uvedené v prílohe 

č. 1 tejto zmluvy. 

Kúpna cena je dohodnutá ako jednotková za merné jednotky uvedené v špecifikácii v prílohe 

č. 1. Ceny sú uvedené v eurách (€), bez DPH, s DPH, DPH vo výške podľa platných právnych 

predpisov, dopravy do miesta plnenia zmluvy podľa požiadaviek odberateľa a všetkých 

nákladov súvisiacich s obstaraním tovaru dodávateľom a dodaním odberateľovi. 

Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodávateľovi riadnym splnením jeho záväzku 

spôsobom uvedeným v čl. III. tejto zmluvy. 

Predávajúci je povinný vystaviť faktúru 2x mesačne za dodaný tovar podľa jednotlivých 

objednávok a to na základe jednotlivých dodacích listov. 

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov v čase plnenia. V 

prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je odberateľ oprávnený predmetnú 

faktúru vrátiť. Dodávateľ je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju odberateľovi. 

Odberateľ odo dňa doručenia novej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti podľa bodu 

6. tohto článku. 

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej dodávateľom a to 

bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v čl. I. bod 1 tejto zmluvy do 30 

kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi. Dňom úhrady sa rozumie deň 

pripísania fakturovanej sumy na účet dodávateľa. 

Čl. VI. Reklamácia tovaru, vady tovaru 

Dodávateľ ručí odberateľovi za to, že predmet zmluvy akosťou zodpovedá platným normám 

akosti a poskytne záruku minimálne 3 dni, ktorá začína plynúť nasledujúci deň od dodania 

tovaru odberateľovi a zároveň uvedie spôsob skladovania tovaru. 

Pri preberaní dodávky tovaru je odberateľ povinný prezrieť tovar čo do druhu, množstva a 

kvality. Vady tovaru zistené pri preberaní tovaru je odberateľ povinný uplatniť ihneď pri 

dodaní a tieto uviesť v dodacom liste, ktorým odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru. 

Vady kvality tovaru, zistené odberateľom je odberateľ povinný uplatniť písomne u dodávateľa 

bez zbytočného odkladu a doručiť dodávateľovi mailom (tip.top.objednavka@gmail.com) 

alebo telefonicky na 0918857277. 

Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od 

oznámenia, že ním dodaný tovar má vady. 

V prípade, že dodávateľ uzná reklamáciu tovaru za oprávnenú, je povinný v lehote určenej na 

vybavenie reklamácie podľa bodu 4. tohto článku, dodať odberateľovi náhradný tovar podľa 

pôvodnej objednávky bez vád, ak sa zmluvné strany nedohodnú pre konkrétny prípad 

reklamácie inak. 

Dodávateľ zodpovedá za kvalitu tovaru po dobu záručnej lehoty v zmysle § 429 zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. 

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené odberateľom neodbornou manipuláciou s tovarom 

alebo nevhodným skladovaním tovaru. 
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ČI. VII. Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú písomne oznámiť druhej zmluvnej strane všetky zmeny 

identifikačných údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie povinností vyplývajúcich 

zmluvným stranám z tejto zmluvy. 

b
O

 
 

ČI. VIII. Záverečné ustanovenia 

Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo 

forme písomného dodatku. Dodatok k tejto zmluve nesmie byť uzatvorený v rozpore s ust. 

zák. č. 25/2006 Z. z. 

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov a súvisiacimi 

predpismi. 

Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží dodávateľ a 

dve vyhotovenia odberateľ. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

účinnosť dňom 05
 

 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1. - špecifikácia tovaru a cena tovaru. 

V Prešove dňa 1.3.2022 

Za dodávateľa: 

jozet Mico -TIp’Top 
Cha'upkova, 3«, 080 05 Prešov 

IČO 10' 376l/ ADPH SK1021022805 

Jozef Mičo 

 

Jozef Mičo - t TIP -TOP 

V Kysaku dňa 1.3.2022 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytovaní stravovania 

Špecifikácia tovaru a cena tovaru 

Názov tovaru 

(druh) 

Cena za 

M J bez 

DPH (€) 

DPH (20%) v 

zákonom 

stanovenej lehote 

Chladená strava balená od 

400 - 650g* 
3 0,60 

V Prešove, dňa 01.03.2022 

Meno štatutárneho orgánu dodávateľa: Jozef 
Mičo 

Jozef 
Chalupkov 

IČO 
1073761 

Podpis štatutárneho orgánu odberateľa:lng. Ľubomír Krajňák 

* predpokladané množstvo tovaru po dobu platnosti zmluvy 
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