Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb.
Zmluvné strany:
Dodávateľ :
Obchodný názov spoločnosti : Rastislav Stanko
Adresa :

Mlynská 618, Pavlovce nad Uhom

Bankové spojenie :

SLSP a.s.

Číslo účtu :

SK17 0900 0000 0004 8344 8570

IČ DPH :
Adresa prevádzky :

Mlynská 618, Pavlovce nad Uhom

Kontakt : 0917 345 558 , maja222@cemtrum.sk
Odberateľ :
Obchodný názov spoločnosti : Obec Záhor
V zastúpení :

Marián Hric, starosta obce

Sídlo :

Záhor 121 , 072 53

Bankové spojenie :

Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu :

SK39 5600 0000 0042 0235 9001

IČO :

00326038

DIČ :

2020752492

Kontakt : 056 629 02 10 , 0907 664 317, ocu.zahor@lekosonline.sk , starosta@obeczahor.sk
Uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní stravovacích služieb
Článok 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka stravy pre dôchodcov a podmienky, za ktorých bude
strava dodávaná.
Článok 2
Podmienky poskytnutia stavy
1. Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne jedno jedlo a polievku stravníkom podľa
receptúr závodného stravovania na základe týždenného jedálneho lístka v čase od 10.00 hod.
do 13.00 hod.
2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých
príslušných hygienických a bezpečnostných predpisov.
3. Stravníkom podľa tejto zmluvy sú obyvatelia obce Záhor – dôchodcovia, ktorí požiadali
o príspevok na stravovanie dôchodcov podľa Smernice č.1 / 2022 a príspevok im bol obcou aj
schválený.

4. Dodávateľ zabezpečí dovoz stravy do domácnosti stravníka pri dodržiavaní hygienických
predpisov.
5. Dodávateľ pripravuje jedlo vždy podľa jedálneho lístka, ktorým včas informuje dôchodcu o
ponuke jedál.
Článok 3
Doba plnenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 1 mesiac od doručenia písomne
výpovede.
2. Odberateľ môže v prípade nedodržania podmienok uvedených v článku 2 bod 1., 2., 3., tejto
zmluvy od zmluvy odstúpiť.
Článok 4
Cena za služby a spôsob úhrady
1. Cenou sa rozumie výška príspevku na stravovanie, ktorú obec poskytne stravníkovi na základe
výšky jeho dôchodku podľa obcou vydanej smernice. Stravník zaplatí dodávateľovi cenu za
stravnú jednotku (obed – polievka a hlavné jedlo) spolu s Poukážkou na obed. Poukážky na
obed bude následne dodávateľ fakturovať obci. Podkladom na fakturáciu je Poukážka na obed
vystavená obcou – odberateľom, ktorej vzor je prílohou tejto zmluvy.
2. Príspevok na stravovanie bude dodávateľ fakturovať odberateľovi mesačne, najneskôr do 15.
dňa nasledujúceho mesiaca, so splatnosťou 10 dní.
3. Pri fakturácii dodávateľ zároveň predloží spolu s faktúrou aj Poukážky na obed, ktoré budú
podkladom na fakturáciu pre odberateľa.
Článok 5
Reklamácia a sankcie
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknuté reklamácie budú riešiť do 24 hodín od ich vzniku.
2. Prehodnotenie podmienok zmluvy je možné 4 krát do roka v prípade zvýšenia cien vstupných
surovín a energií.
3. Prípadné zmeny a doplnky je možné riešiť len dohodou zmluvných strán.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná od
01.02.2022.

V Záhore, dňa 10.01.2022

...................................
odberateľ

...................................
dodávateľ

