
Zmluva o poskytnutie služby – prevoz stravy pre 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: Ing. Martina Kolarčíková - riaditeľka ZSS Senica 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko: SK58 5600 0000 0092 1561 8001 
IČO : 36084603 
DIČ: 2021999705 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
2. Poskytovateľ: Jozef Kress – Hallo Taxi 
sídlo: Nám. Oslobodenia 16/7, 905 01 Senica 
zastúpený: Jozef Kress 
IČO: 45870764 
DIČ: 1046137620 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 

 
Čl. I. 

Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby : prevoz stravy pre Zariadenie sociálnych 
služieb Senica, n.o, Štefánikova 1598/11B, Senica  od dodávateľa stravy - Domov sociálnych 
služieb a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica. Prevoz stravy bude 
poskytovaný dopravnými prostriedkami poskytovateľa v kalendárnych dňoch v priebehu 
celého roka podľa odsúhlaseného harmonogramu dodávky stravy /raňajky, obed, večera/. 
Súčasťou služby je aj odvoz nepoužitej stravy a prázdnych stravovacích nádob medzi 
objednávateľom a dodávateľom stravy. 
 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje pri prevoze stravy dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné 
právne predpisy. 
 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve poskytne 
objednávateľovi požadovanú službu a objednávateľ sa zaväzuje službu prevziať a zaplatiť 
cenu podľa článku II. tejto zmluvy. 

Čl. II. 
Cena 

Cena za poskytnutie služby je  10  € za  deň, kedy sa uskutočnil prevoz stravy 
/raňajky,obed,večera/. 
 
 

Čl. III. 
Miesto plnenia a čas plnenia 

1. Poskytnutie služby na základe tejto zmluvy je dohodnuté na dobu určitú v termíne od 
01.02.2023 do 31.01.2024. 



2. Miesto plnenia: prevoz stravy v rámci mesta Senica a to medzi objednávateľom na ul. 
Štefánikova 1598/11B  a dodávateľom stravy Štefánikova 1377/77. 
 

Čl. IV. 
Platnosť zmluvy, platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii za poskytnutú službu, ktorá bude okrem 
povinných náležitostí v zmysle platných právnych predpisov obsahovať : cenu za poskytnutie 
služby x počet dní uskutočnených prevozov stravy. 
2. Platba bude realizovaná formou hotovostného platobného styku prostredníctvom pokladne 
objednávateľa, po poskytnutí služby a odsúhlasením počtu dní prevozu stravy na základe 
vystavenej faktúry. 
3. Dohodnutá splatnosť faktúry je do 15 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. 
4. 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 2 vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po 
jednom výtlačku. 
 
V Senici dňa :                                                                V Senici dňa: 
Objednávateľ:           Poskytovateľ: 
 
 
 
____________________________    ___________________________ 
Ing. Martina Kolarčíková                          Jozef Kress 
          riaditeľka        


