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Zmluva o poskytovaní stravy 

uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
 

Zmluvné strany 

Dodávateľ: 

Názov spoločnosti:  Základná škola s materskou školou, Kočovce 380 
Sídlo:    916 31 Kočovce 380 
V zastúpení:   Mgr. Janka Krajčiová, riaditeľka školy 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom 
Číslo účtu:   5836848004/5600 
IBAN:    SK87 5600 0000 0058 3684 8004 
IČO:    036125288 
DIČ:    2021605245 
Kontakt:   0911 453 751 
Email:    riaditel@zskocovce.edu.sk 

Odberatel': 

Názov spoločnosti:  Obec Hôrka nad Váhom  
Sídlo:    916 32 Hôrka nad Váhom č. 168 
V zastúpení:   Eva Sevaldová, starostka obce 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom 
Číslo účtu:   5805223001/5600 
IBAN:    SK76 5600 0000 0058 0522 3001 
IČO:    00311596 
DIČ:    2021091512 
Kontakt:   0905 715 621 
Email:    obec@horkanadvahom.sk 

uzatvárajú túto zmluvu o stravovaní 

 

l. Predmet zmluvy 

1.) Premetom tejto zmluvy je dodávka stravy pre deti a zamestnancov materskej školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hôrka nad Váhom a podmienky, za ktorých bude strava 
dodávaná. 

II. Podmienky poskytovania stravy 

1.) Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne stanovený počet obedov podľa receptúr 
racionálneho stravovania na základe týždenného jedálneho lístka. 

2.) Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých 
hygienických a bezpečnostných predpisov. 

3.) Dodávateľ pripraví stravu na prevzatie odoberateľom v čase od 11,00 hod. do 11,30 hod. 
4.) Odberateľ je povinný nahlasovať počet odobratých obedov najneskôr do 14,00 hod. 

predchádzajúceho pracovného dňa. 
5.) Odberateľ zabezpečí prevoz stravy autom určeným na prepravu stravy od dodávateľa 

do Materskej školy Hôrka nad Váhom č. 168 pri dodržiavaní hygienických predpisov. 
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III. Doba plnenia 

1.) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2.) Odberateľ môže v prípade nedodržania podmienok uvedených v článku II. bod 1. -3. od zmluvy 

odstúpiť. 
3.) Zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou jednej zo strán, s výpovednou lehotou 1 

mesiac, ktorá začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca od doručenia výpovede, resp. 
vzájomnou dohodou oboch strán. 

IV. Cena za služby a spôsob úhrady 

1.) Cena jedného obeda je stanovená nasledovne: 
a) deti materskej školy 2,43 €/obed (0,90 € za čiastočná úhrada nákladov na nákup potravín + 

1,53 € režijné náklady), 
b) zamestnanci materskej školy 2,94 €/obed (1,41 € za čiastočná úhrada nákladov na nákup 

potravín + 1,53 € režijné náklady). 
2.) Režijné náklady budú upravované vždy k 1. septembru kalendárneho roka. 
3.) Náklady na nákup potravín a režijné náklady budú fakturované mesačne, najneskôr do 15. dňa 

nasledujúceho mesiaca, so splatnosťou 14 dní. 
4.) Náklady na nákup potravín a režijné náklady budú fakturované zvlášť. 

V. Reklamácie 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 potravín a 

energií. 
3.) Táto zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými 

stranami. 

VI. Záverečné ustanovenia 

1.) Zmluva nadobúda účinnosť  01. 09. 2019. 
 

2.) Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží odberateľ a dve 
dodávateľ. 

3.) Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 

4.) Obe zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav ich slobodnej vôle, poznajúc jej obsah, ako aj 
dôsledky z nej vyplývajúce, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zároveň 
prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 

5.) Dňom účinnosti tejto zmluvy sa ruší platnosť Zmluvy o poskytovaní stravy uzavretej 26.09.2016 
vrátane jej Dodatku č.1. 
 
 
V Kočovciach, dňa 20. 08. 2019     V Hôrke nad Váhom, dňa 20. 08. 2019 
 
 
 
 
 
.........................................................    ......................................................... 

Mgr. Janka Krajčiová, riaditeľka školy          Eva Sevaldová, starostka obce 
      za dodávateľa             za odberateľa 


