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Kúpna zmluva i.č. 03/2021  

na dodanie tovaru uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v platnom znení a §64 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená 
medzi: 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

Dodávateľ: UP Slovensko , s.r.o. 
Zastúpený: Ing. Juraj Babál, riaditeľ rozvoja obchodu pre verejný sektor 
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 
Číslo účtu: SK 42 8100 0001 1502 7113 0237 
IČO: 313 966 74 
IČ DPH: SK2020321864 
Register: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka č. 9085/B 

Objednávateľ: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím                         

                                      jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű   

                                      Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice 

Zastúpený: Mgr. Eva CSURKÓ 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: SK 12 8180 0000 0070 0018 7225 
IČO: 00161 004 
DIČ: 20 20 762 392 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných 
poukážok dodávateľa pre zamestnancov klienta v súlade s ustanovením § 152, ods. 2 
Zákonníka práce v platnom znení, vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných 
dodávateľov, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.  

2. V súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov sa pod pojmom zabezpečenie 
stravovania rozumie zabezpečenie podávania jedného najmä teplého hlavného jedla 
vrátane vhodného nápoja za stravné poukážky dodávateľa. Za rovnocenné jedlo je možné 
považovať vegetariánske jedlo (napríklad ovocný tanier, zeleninová misa a pod.). Za 
hlavné jedlo a nápoj nie je možné považovať tabakové výrobky ani alkoholické nápoje. 

3. Stravné poukážky dodávateľa budú označené jeho logom, nezameniteľným s logom 
iných dodávateľov a textom stravné poukážky. Stravné tikety sú účelovo viazané ceniny 
a sú určené výlučne na zabezpečenie stravovania a to v súlade s ustanoveniami platných 
právnych predpisov, minimálne v nominálnej hodnote vyznačenej na tomto lístku, za 
ktorý je klientovi poskytnuté jedlo a vhodný nápoj. Sú chránené ochrannými prvkami 
a označené kalendárnym rokom ich platnosti a nominálnou hodnotou.  
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Čl. III. 

Forma stravovania 

1. Zamestnanec klienta je oprávnený za poskytnuté stravné poukážky požadovať vo 
vybraných stravovacích zariadeniach podanie stravy minimálne v hodnote stravného 
lístka a nie je oprávnený požadovať výdavok v hotovosti. Rozdiel v cene jedla a nápoja, 
ktorým je nominálna hodnota stravného lístka presiahnutá, je povinný zamestnanec 
uhradiť v hotovosti bezodkladne po odbere jedla a nápoja. 

Čl. IV. 

Cenové a platové dojednania 

1. Klient objednáva u dodávateľa stravné lístky e-mailom alebo telefonicky, a to na 
dohodnutom mieste objednávania stravných lístkov. Prijatá objednávka je pre obe 
zmluvné strany záväzná. 

2. Na základe objednávky si klient stravné poukážky môže prevziať na dohodnutom mieste 
vydania spolu s daňovým dokladom so splatnosťou 14 dní, alebo stravné lístky na želanie 
klienta budú doručené na uvedenú adresu doručenia spolu s faktúrou. 

3. Medzi zmluvnými stranami bola dohodnutá odmena (provízia) vo výške -0,01 % bez 
DPH z celkovej hodnoty objednávky. 

4. V prípade, že stravné poukážky budú klientovi doručené na uvedenú adresu doručenia 
poštou, kuriérom, alebo iným spôsobom, dodávateľ uhradí poštovné a poistné v zmysle 
aktuálneho cenníka poštovného a poistného. 

5. Fakturovanú sumu klient uhradí prostredníctvom svojho finančného ústavu na účet 
dodávateľa. 

6. Fakturovaná suma hradená prostredníctvom finančného ústavu je uhradená pripísaním 
predmetnej sumy na účet dodávateľa v jeho peňažnom ústave, alebo vyplatením 
predmetnej sumy dodávateľovi v hotovosti v súlade s platnými právnymi predpismi.  

7. V prípade, ak klient neuhradí fakturovanú sumu v termíne splatnosti faktúry, dodávateľ je 
oprávnený požadovať od klienta z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške 0,05 % 
z nezaplatenej sumy za každý, aj začatý deň omeškania, a to bez potreby osobitného 
upozornenia, a klient je povinný tieto úroky z omeškania dodávateľovi uhradiť. Okrem 
nároku na úroky z omeškania má dodávateľ v prípade omeškania klienta s úhradou 
fakturovanej sumy aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením 
pohľadávky dodávateľa vo výške 40,00 € jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania, 
a to bez potreby osobitného upozornenia. 

8. Ak klient mešká s úhradou faktúr viac ako 10 dní po lehote splatnosti 3 krát za 
posledných 12 mesiacov, dodávateľ je oprávnený zmeniť spôsob úhrady z faktúry na 
predfaktúru, alebo hotovosť. 

Čl. V. 

Povinnosti zmluvných strán 

1. Klient sa zaväzuje: 

a) Riadne a včas uhradiť dodávateľovi fakturovanú sumu. 

b) Informovať svojich zamestnancov o možnostiach použitia stravných lístkov v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy a v nadväznosti na platné právne predpisy. 
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c) Oboznámiť svojich zamestnancov so zoznamom stravovacích zariadení, ktorý mu 
bol poskytnutý dodávateľom, ako i s jeho prípadnými zmenami. 

d) Jednorázovo odovzdať dodávateľovi nespotrebované stravné lístky na výmenu za 
stravné lístky pre nový kalendárny rok v dňoch od 1. 1. do 31. 1. po ukončení 
kalendárneho roka, v ktorom boli stravné lístky klientovi predané. 

e) V prípade zmeny nominálnej hodnoty stravného lístka - túto zmenu oznámiť 
dodávateľovi písomne, a to minimálne 2 mesiace vopred. 

2. Klient svojim podpisom na zmluve udeľuje dodávateľovi súhlas s ďalším spracovaním 
osobných údajov pre potreby plnenia tejto zmluvy v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje: 

a) Uzatvárať zmluvy o poskytovaní stravovania len s prevádzkovateľmi stravovacích 
zariadení tak, aby bol splnený účel stravného lístka a zákona. 

b) Zabezpečiť riadne a nezameniteľné označenie stravovacích zariadení samolepiacimi 
etiketami so svojim logom. 

c) Poskytovať klientovi aktuálne informácie o zmenách v systéme zabezpečenia 
poskytovania stravovania. 

d) Odovzdať klientovi daňový doklad pri, resp. po úhrade ceny stravných lístkov pre 
účely účtovníctva. 

e) Na žiadosť klienta poskytnúť klientovi aktualizovaný „Zoznam zmluvných 
stravovacích zariadení“, ktoré poskytujú stravovanie zamestnancom klienta.  

4. Dodávateľ je oprávnený ďalej spracovávať osobné údaje klienta pre potreby plnenia tejto 
zmluvy v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

5. Všetky zmeny v identifikačných a v osobných údajoch zmluvných strán, ako i zmeny 
týkajúce sa predmetu plnenia zmluvy sú zmluvné strany povinné bezodkladne písomne 
oznámiť druhej zmluvnej strane.  

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 28.02.2022 alebo do vyčerpania maximálnej 
celkovej ceny za plnenie, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Zmluva nadobúda 
platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia §47 a zákona č.401/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka a §5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

2. Jej ustanovenia je možné zmeniť, resp. doplniť, len písomne formou dodatku na základe 
predchádzajúcej dohody. 

3. Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy vypovedať kedykoľvek písomnou formou. 
Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 
doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú VOP dodávateľa, ktoré sú záväzné pre obidve 
zmluvné strany. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 
jeden rovnopis. 
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6. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanovenia tejto zmluvy sú obojstranne formulované 
jasne a zrozumiteľne, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

V Bratislave, dňa ......................                         V Košiciach, dňa 03.02.2021 

 
 ............................................................ ............................................................ 
 Ing. Juraj Babál Mgr. Eva Csurkó 
 
riaditeľ rozvoja obchodu pre verejný sektor riaditeľka školy 


