
 
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb  
Zmluvné strany 
  
Dodávateľ:  
Obchodný názov spoločnosti:  SAVELS, Peter Sabo 
Adresa: Bukovského 81, 094 34 Hanušovce nad Topľou 
Bankové spojenie: VÚB 
Číslo účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0030 9354 4632 
IČO: 33275998 
IČ DPH: 1020775415 
Adresa prevádzky: Bystré 
Kontakt: 057/4492 752 
 
Odberateľ:  
Obchodný názov spoločnosti: Obec Okružná 
V zastúpení: Vladimír Magač, starosta obce  
Sídlo: Okružná 15, 082 12  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK38 5600 0000 0088 1955 3005 
IČO: 00327522 
DIČ: 2021225635  
Kontakt: 0903 909 662 ,051/7942 170  
 

uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní stravovacích služieb  
 
I.  
Predmet zmluvy  
1.) Predmetom tejto zmluvy je dodávka stravy pre dôchodcov a podmienky, za ktorých bude strava 
dodávaná.  
 
II.  
Podmienky poskytovania stravy  
1.) Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne jedno hlavné jedlo a polievku stravníkom podľa 
receptúr závodného stravovania na základe týždenného jedálneho lístka v čase od 11.00 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 Okružná – dôchodcovia, ktorí požiadali o 
príspevok na stravovanie dôchodcov. 

4.) Dodávateľ zabezpečí dovoz stravy na Obecný úrad  pri dodržiavaní hygienických predpisov.  
 
III.  
Doba plnenia  
1.) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 1 mesiac od doručenia písomnej 
výpovede.  
2.) Odberateľ môže v prípade nedodržania podmienok uvedených v článku II. bod 1., 2., 3., od zmluvy 
odstúpiť.  
 
IV. Cena za služby a spôsob úhrady  
 

1.) Cena jedného stravného jedla a polievky je stanovená nasledovne:   2 EUR vrátane dovozu.  
 
2.) Dodávateľ bude fakturovať odberateľovi za obedy  mesačne, najneskôr do 10. dňa nasledujúceho 
mesiaca, so splatnosťou 14 dní.  

 

 
 



 
V.  
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 účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení zmluvy na webovom sídle obce.  
 
V Okružnej , dňa 08. 11. 2017 
 
 
 
 
....................................       ........................................  
odberateľ         dodávateľ 


