
Zmluva o poskytnutie služby – Celodenné stravovanie pre klientov ZSS Senica, n.o. 
uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
 

Zmluvné strany: 
 

1.  Objednávateľ  :               Zariadenie sociálnych služieb Senica , n.o.                               
sídlo:                       Štefánikova 1598/11B, 905 01 Senica      
zastúpený:   Mgr. Slavomíra Jurovatá - riaditeľka ZSS Senica   
bankové spojenie:  Prima banka Slovensko              

 číslo účtu:  9215618001/5600  
 IBAN:    SK58 5600 0000 0092 1561 8001         

IČO :   36084603                                  
IČ DPH:   nie je plátca DPH   

     DIČ:            2021999705   
            (ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

2. Poskytovateľ: ROOS GROUP, s.r.o.  
      sídlo: Priemyselná 281/41, 905 01  Senica 
 
      zastúpený: Erik Vepy 
      bankové spojenie: 
     číslo účtu: 
 IBAN: 
     IČO: 35786523 
     IČ DPH:  
     DIČ:  
      zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave oddiel Sro vložka č. 12701/T   
    (ďalej len „predávajúci“) 
                                                   

Preambula  
Objednávateľ na uzatvorenie tejto zmluvy  použil zadávanie zákazky, v zmysle  § 117 zákona č. 
343/2015  Z. z.  O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.    

 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby : Celodenné stravovanie pre klientov Zariadenia 
sociálnych služieb Senica, n.o. podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dodávanie stravy bude poskytované v kalendárnych dňoch 
v priebehu celého roka podľa odsúhlaseného harmonogramu dodávky stravy /raňajky, obed, 
večera/ a na základe prihláseného počtu klientov. Maximálny počet klientov na 1 deň – 42. 
Súčasťou predmetu zmluvy je aj bonus: k nedeľnému obedu dezert a min. 2x do mesiaca ovocie, 
ďalej zber a odvoz nepoužitej stravy od klientov oprávnenou osobou na zber kuchynského a 
reštauračného odpadu v zmysle zákona č. 343/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve poskytne objednávateľovi 
požadovanú službu  a zhotoviteľ sa zaväzuje službu prevziať a zaplatiť  cenu podľa článku II. tejto  
zmluvy.  

 
 
 
 

Čl. II.  
Cena  

1. Cena za poskytnutie služby je stanovená na základe výsledku súťaže a dohodou zmluvných 



strán  zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiacich 
predpisov . 
 

2. Cena celkom s DPH je 127.085,70 v Eur  
Slovom : stodvadsaťjedentisíc päťstošesťdesiatšesť eur a deväťdesiat centov 
Z toho:  
DPH: 21 180,95 eur 
Cena celkom bez DPH 105.904,75 eur           
Podrobný rozpis rozsahu poskytnutých služieb je uvedený v prílohe č. 1 k tejto  zmluve, ktorá tvorí 
jej neoddeliteľnú súčasť. 
V cene  za poskytnutie služby  sú zahrnuté aj náklady na dopravu na miesto dodania ako aj odvoz 
a likvidácia nepoužitej stravy. 

 
 

Čl. III. 
Miesto plnenia a čas plnenia    

1.  Poskytnutie služby na základe tejto zmluvy je dohodnuté   na  dobu určitú v termíne od : 01.februára 
2022 do 31.januára 2023   /12 mesiacov/ . 
 

2. Miesto plnenia:  Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o., Štefánikova 1598/11B, 905 01 Senica.   
 
3.  Podmienky plnenia – zmluvné strany sa dohodli, že strava bude poskytovaná každý kalendárny    deň 
v termínoch : 
 Doprava stravy do zariadenia min. 3x denne v členení :  
 

 RAŇAJKY + DESIATA  :   v čase od    7:30 hod –  8:00 hod.  
 OBED + OLOVRANT :    v čase od 11:30 hod – 12:00 hod. 
 VEČERA + druhá VEČERA :  v čase od 15:30 hod – 16:30 hod. 

. 
 

 
Čl. IV. 

Platobné podmienky 
1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zákona o cenách  za poskytnutie stravy zaplatiť  za 1 ks stravy 

čiastku vo výške :  
- raňajky:  50,82 eur s DPH  
- desiata: 15,12 eur s DPH 
- obed:  130,20 eur s DPH 
- olovrant: 15,12 eur s DPH  
- večera:  106,68 eur s DPH 
- druhá večera 30,24 eur s DPH   

Celková mesačná faktúra bude obsahovať : cenu za poskytnutie stravy x počet mesačne 
odobraných jedál spolu s odvozom a likvidáciou nepoužite stravy. 
 

2. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: 
 obchodné meno  a sídlo objednávateľa a poskytovateľa,  
 identifikačné údaje objednávateľa a poskytovateľa (IČO, IČ DPH, DIČ), 
 dátum poskytnutia služby, 
 dátum splatnosti, 
 dátum vyhotovenia faktúry, 
 predmet poskytnutia služby  – množstvo poskytnutých služieb . 

  
3. Zálohová  platba ani platba vopred sa neumožňujú.  

 
4.  Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného   
 ústavu  objednávateľa, po poskytnutí služby a písomným potvrdením odsúhlasenia množstva 
 poskytnutej služby  na základe vystavenej faktúry.  
 
5. Dohodnutá splatnosť faktúry je do  30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra 

nebude obsahovať všetky náležitosti, objednávateľ ju vráti poskytovateľovi na zmenu, alebo opravu. 



Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi, lehota splatnosti 
faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo 
doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.  

 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je  možné    

postúpiť tretím osobám. 
Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 
1.   Zmluva o poskytnutí služby nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 
2. Zmluva o poskytnutí služby  nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle objednávateľa. 
 
3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou  sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 
 
4. Zmluva o poskytnutí služby je spracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ  obdrží dve 

vyhotovenia. Všetky vyhotovenia sa považujú za rovnocenné. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 V Senici,  dňa :                 v Senici, dňa:  
 
 
 
 
 
Objednávateľ:      Poskytovateľ: 
 
 
 
 
 
____________________________   ___________________________ 
     Mgr. Slavomíra Jurovatá     Erik Vepy 
                   riaditeľka                                    konateľ 
 
 
 



 


