
Zmluva o zabezpečení sociálnej služby v jedálni 
č. 267/2019/RSV 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 
znení 

v súlade s ustanoveniami VZN Mesta Dubnica nad Váhom č. 3/2019 o sociálnych službách 
mesta a finančných príspevkoch mesta 

Zmluvné strany 

1. Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Zastúpené: Mgr. Petrom Wolfom 
primátorom mesta 

Zástupca pre technické veci: Mgr. Alena Masárová, 
odborný referent referátu sociálnych vecí 

Bankové spojenie: VÚB Banka 
IBAN: SK 47 0200 0000 0000 19723372 
IČO: 00 317 209 
(ďalej len „objednávate!"') 

2. SOBUL, s.r.o. 

a 

Centrum 1 44/118, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Zastúpenie: Ľuboš štuchal 
konateľ 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Dubnica nad Váhom 
IBAN: SK 0609000000005064180939 
IČO: 47 620 986 

(ďalej len „poskytovate!"') 
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel Sro, 

vložka č. 29957 /R 
1. 

Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie sociálnej služby v jedálni pre oprávnené 

fyzické osoby objednávateľa (ďalej len klient objednávateľa), ktorá spočíva vo výrobe 
a výdaji hotových jedál zo strany poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť 
klientom objednávateľa ponuku výberu minimálne 3 jedál denne, v množstve 
a sortimente v súlade s objednávacím systémom dohodnutým medzi objednávateľom 
a poskytovateľom. 

2. Cena stravnej jednotky za obed je max. 3 eurá. 

11. 
Miesto zabezpečenia stravy 

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť výdaj stravy vo vyhradených priestoroch v Mestskom 
kultúrnom dome, ul. Bratislavská 435/12 Dubnica nad Váhom, ako aj donášku stravy 
v mestskej časti Prejta na mieste určenom objednávatel'om. 

III. 
Povinnosti poskytovateľa 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje predávať stravné lístky klientom objednávateľa. 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje uvádzať gramáže jednotlivých jedál a umožniť ich 

preváženie v prípade pochybností zo strany klienta. 



3. Poskytovateľ je povinný dodržiavať predpísané normy poskytovaného jedla. 
IV. 

Povinnosti objednávateľa 
1. Objednávateľ je povinný klientovi s nárokom na príspevok vyplatiť príspevok v súlade 

s platným VZN mesta. 

v. 
Platnosť zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Táto zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom 
po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č . 546/2010 Z. z. , ktorým sa mení a dopÍňa 
zákon č . 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

Vl. 
Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu možno meniť a dopÍňať len na základe písomných a očíslovaných 
dodatkov podpísaných oboma stranami. 

2. Túto zmluvu možno ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia 
dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac odo dňa doručenia výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvné strany sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

4. Táto zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch , z ktorých objednávateľ prevezme 
dva rovnopisy a poskytovateľ jeden rovnopis . 

5. Zmluvné strany vyhlasujú , že túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym 
účinkom z nej vyplývajúcich . Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité 
a na znak súhlasu s jej obsahom ju schválili a podpísali. 

V Dubnici nad Váhom, dňa „l.}fl?: „„„„2019 

Objednávateľ: Poskytovateľ: 

SOBUL, s. r. o. 

··· · · Ľ~b~Š.Šť~~h~i: · konatel 
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