
Zmluva o poskytovaní stravy 

 

Zmluvné strany 

Dodávateľ: 

Názov spoločnosti:  Obec Veľký Biel 

Adresa:   Železničná 76, 900 24 Veľký Biel 

Zastúpená:   Anton Danter, starosta 

Bankové spojenie:  PRIMA BANKA a. s.  

Číslo účtu:   SK74 5600 0000 0018 0372 2001 

IČO:    00 305 146 

DIČ:    20 20 66 23 03 

 

Odberateľ: 

Názov spoločnosti:  Súkromná materská škola Jahôdka, o. z. 

Adresa:   Senecká 370/61, 900 24 Veľký Biel 

Zastúpená:   Silvia Vraníková Vereská 

IČO:    51 773 392 

DIČ:    21 20 84 58 26 

uzatvárajú zmluvu o poskytovaní stravovacích služieb 

I.  

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je dodávka stravy pre deti súkromnej materskej školy, podmienky, za 

ktorých bude strava dodávaná a odvoz kuchynského odpadu. 

II.  

Podmienky poskytovania stravy 

Dodávateľ bude pripravovať a dodávať stravu 2 x denne podľa receptúr školského stravovania 

na základe týždenného jedálneho lístka. 

Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých 

príslušných hygienických a bezpečnostných predpisov. 

III.  

Cena za služby a spôsob úhrady 

Cena jedla sa ustanovuje na základe Všeobecného záväzného nariadenia obce Veľký Biel zo 

dňa 27.10.2016 o určení výšky a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v základnej a materskej škole v obci Veľký Biel. 



Dodávateľ vyúčtuje odberateľovi  náklady sa poskytnuté stravovacie služby za príslušný mesiac 

do 10. dňa nasledujúceho mesiac a vo forme konečného daňového dokladu. Odberateľ uhradí 

dodávateľovi faktúru za príslušný mesiac do 14 dní od jej vystavenia. Faktúra bude vystavená 

samostatne za odobraté potraviny a samostatne za poskytnuté služby. 

IV.  

Trvanie zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Zmluvu možno skončiť písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, pričom 

výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

V.  

Reklamácie a sankcie 

Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknutí reklamácie sa budú riešiť do 24 hodín od ich vzniku. 

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny za poskytnutie 

stravovacích služieb je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 

podľa Obchodného zákonníka. 

VI.  

Záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 

strán a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle obce. 

Zmeny alebo doplnky k tejto zmluvy možno uskutočniť len v písomnej forme so súhlasom 

oboch zmluvných strán. 

Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden 

originál. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

oprávnené osoby podpísali. 

 

Vo Veľkom Bieli dňa 08.10.2018         

 

za objednávateľa:       za dodávateľa: 

 

podpísané        podpísané 

Silvia Vraníková Vereská      Anton Danter, starosta obce 


