
 

„ Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb “ 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

medzi týmito zmluvnými stranami:  

I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   

Názov:                                                    Obec Čavoj     

Adresa:                                                    Čavoj 86, 972 29 Čavoj     

     

IČO:                                                    00318035     

IČ DPH:     

DIČ:                                                    2021211643       

V zastúpení:                                             Ing. Ján Halaška     

Osoba poverená k prevzatiu lístkov:        Ing.Andrea Vážna  

E-mailový kontakt:                                    obec.cavoj@centrum.sk    

Telefonický kontakt:                                 +421465458002     

Bankové spojenie:                                    9000182001/5600    

IBAN:     

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 

(ďalej ako ,,objednávateľ“) 

a 

Dodávateľ:      

Názov:     VAŠA Slovensko, s.r.o. 

Sídlo:     Račianske mýto 1/B, 831 02  Bratislava                                          

IČO:     356 83 813 

DIČ:     2020322920 

IČ DPH:     SK 2020322920 

Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 

IBAN:     SK74 1100 0000 0026 2419 1000 

Zastúpený:    Mgr.Zuzana Majerčáková  

E-mail:     zmajercakova@vasa-slovensko.sk 

Telefonický kontakt:                                   +421326401093 

Zapísaný v:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. 

(ďalej ako „dodávateľ“) 

(ďalej ako „zmluvné strany“) 

  

Preambula 

Zmluvné strany uzatvorili túto zmluvu v súlade s § 269 ods. 2 a primerane ustanovení § 409 a násl. zákona č.513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

II. 

Predmet plnenia 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok pre potreby 

objednávateľa v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonníka práce v znení neskorších 

predpisov,  v množstvách a lehotách špecifikovaných v jednotlivých čiastkových objednávkach vrátane dopravy vo 

vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.  

2. Stravné poukážky dodávateľa budú označené logom “VAŠA Slovensko“ nezameniteľným s logom iných 

dodávateľov. Stravné poukážky nemajú charakter platobného prostriedku alebo ceniny a sú učené výlučne na 

podanie stravy. Sú chránené ochrannými prvkami označené kalendárnym rokom ich platnosti a príslušnou 

nominálnou hodnotou . 

3. Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo objednávateľa. 

4. Predmet zmluvy bude dodávaný a preberaný formou daňového dokladu podpísaného obidvomi zmluvnými 

stranami.  

5. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať stravné poukážky od dodávateľa na základe objednávky a zaplatiť dohodnutú 

cenu. 

 

III. 

Čas plnenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2015.  



 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Práva a povinnosti objednávateľa:  

a) Objednávateľ sa zaväzuje informovať svojich zamestnancov, že stravné poukážky 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. 

b) Objednávateľ je povinný určiť jednu osobu, ktorá bude slúžiť ako kontaktná osoba na zabezpečenie 

poskytovania stravovania formou stravných poukážok.  

c) Objednávateľ si vyhradzuje právo operatívne upravovať množstvá stravných poukážok podľa počtu 

zamestnancov a nominálnu hodnotu poukážok podľa výšky finančných zdrojov.  

d) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu bankovým prevodom v prospech bankového účtu 

dodávateľa, prípadne zložením hotovosti v prospech bankového účtu dodávateľa, dobierkou v hotovosti alebo 

platobnou kartou na pobočkách dodávateľa. Ak objednávateľ realizuje platbu prostredníctvom banky, tak sa za 

deň úhrady považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet dodávateľa..  

2. Práva a povinnosti dodávateľa:  

a) Dodávateľ je povinný odovzdať alebo doručiť objednávateľovi objednané stravné poukážky až po úhrade 

dohodnutej ceny. 

b) Dodávateľ sa zaväzuje uzatvárať zmluvy s prevádzkovateľmi príslušných stravovacích zariadení, v ktorých 

môžu zamestnanci objednávateľa stravné poukážky uplatniť. 

c) Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zariadenia poskytujúce stravovanie za stravné poukážky dodávateľa 

boli pri vstupe viditeľne označené etiketami s logom dodávateľa. 

d) Dodávateľ je povinný pravidelne aktualizovať zoznam zariadení poskytujúcich stravovanie za stravné poukážky 

na svoje webovej stránke. 

e) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od doručenia objednávky od objednávateľa dodať objednané stravné 

poukážky v požadovanom množstve a nominálnej hodnote a to priamo na adresu sídla objednávateľa. 

Objednané stravovacie poukážky budú dodané kuriérskou službou zamestnancovi objednávateľa, ktorý je 

poverený na prevzatie zásielky. 

f) Dodávateľ je povinný zabezpečovať tlač a doručenie stravných poukážok na svoje náklady.  

g) Dodávateľ sa zaväzuje dodávať stravné poukážky vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa 

platných predpisov.  

h) Dodávateľ je povinný bezplatne vymeniť nepoužité lístky za uplynulý kalendárny rok možno jednorazovo za 

lístky platné pre nový kalendárny rok, a to najneskôr do 31. 1. nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade 

odoslania nepoužitých lístkov za uplynulý kalendárny rok na výmenu poštou alebo kuriérom je rozhodujúci 

dátum odoslania zásielky, a to najneskôr 31. 1. nasledujúceho kalendárneho roka. Výmenu lístkov možno 

uskutočniť až po uplynutí kalendárneho roku vyznačeného na lístku.  

V. 

Kvalita predmetu rámcovej dohody 

1. Stravné poukážky nemajú charakter platobného prostriedku a budú objednávateľom použité na zabezpečenie 

stravovania u zmluvných poskytovateľov stravovacích služieb.  

2. Každá stravná poukážka je označená nominálnou hodnotou, kalendárnym rokom jej platnosti, číselným alebo 

čiarovým kódom, termoaktívnym bodom a vodotlačou.  

 

VI. 

Reklamácie a nároky z chýb 

1. Zjavné vady stravných poukážok musia byť objednávateľom reklamované do 30 dní od ich prevzatia. 

2. Reklamáciu z titulu vád dodávateľ vybaví najneskôr do 30 dní od jej doručenia spôsobom určeným objednávateľom 

z nižšie uvedených možností a ak objednávateľ neurčí, vybaví reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:  

a) odstránením vád , za podmienky, že s tým objednávateľ súhlasí,  

b) dobropisom, odsúhlaseným obidvomi zmluvnými stranami.  

 

VII. 

Ceny a platobné podmienky 

1. Navrhovaná zmluvná cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov.  

2. Za zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravných poukážok v zmluvných stravovacích 

zariadeniach si dodávateľ bude účtovať províziu za sprostredkovanie vo výške 1,00%, pričom minimálny poplatok 

za spracovanie objednávky a vyhotovenie jednej faktúry – daňového dokladu je 6,00 € bez DPH. 



 

3. V prípade zabezpečenia doručenia stravných poukážok (poštou, kuriérom alebo iným spôsobom) sa objednávateľ 

zaväzuje uhradiť odpovedajúci poplatok (poštovné, dopravné, balné, poistné) so zľavou vo výške 50%. 

4. Dohodnutú cenu objednávateľ uhradí bankovým prevodom v prospech bankového účtu dodávateľa, prípadne 

zložením hotovosti v prospech bankového účtu dodávateľa, dobierkou v hotovosti alebo platobnou kartou na 

pobočkách dodávateľa. Ak objednávateľ realizuje platbu prostredníctvom banky, tak sa za deň úhrady považuje 

deň pripísania finančných prostriedkov na účet Dodávateľa. 

VIII. 

Zmluvné sankcie 

1. V prípade, že objednávateľ nesplní svoj záväzok v zmysle bodu 4 čl. VII., tak je povinný zaplatiť dodávateľovi úrok 

z omeškania vo výške určenej na základe príslušných ustanovení zákona z nezaplatenej sumy za každý deň 

omeškania úhrady. 

2. V prípade, ak dodávateľ nedodá objednaný počet stravných poukážok na základe objednávky riadne a včas, tak je 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny nedodaného predmetu zmluvy 

uvedeného v dotknutej objednávke za každý deň omeškania.  

 

IX. 

Riešenie sporov 

1. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené 

dohodou. V prípade, že k dohode nedôjde bude spor riešený pred príslušným súdom SR.  

 

X. 

Ukončenie zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov 

Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 

mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej 

strane.  

XI. 

Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany a ich zástupcovia prehlasujú, že majú spôsobilosť k právnym úkonom a svoju vôľu uzavrieť túto 

zmluvu prejavili slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupcovia, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne 

nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán, respektíve zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, 

porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, obsah jednotlivých pojmov si riadne vysvetlili a na znak súhlasu 

zmluvu podpisujú.  

2. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je 

tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo 

najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len 

písomne, formou očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.  

3. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov.  

4. Zmluva je vyhotovená v jazyku slovenskom.  

5. Zmluva bola vyhotovená v 4 exemplároch, pričom 2 exempláre obdrží objednávateľ a 2 exempláre dodávateľ.  

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a občianskeho zákonníka.  

7. Práva z tejto zmluva môže dodávateľ postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.  

8. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení.  

 

 

 

V Čavoji dňa 23.07.2015                                                             V Trenčíne dňa 23.07.2015 

 

 

 

 

Objednávateľ                                                                                             Dodávateľ         


