
Zmluva o poskytovaní stravy

Zmluvné strany 

Dodávateľ:
Obchodný názov : Marián Líška, Agentúra LIOB 
Adresa: Počasie č. 53, 951 41 Lužianky 
Bankové spojenie: VUB
Číslo účtu -  IBAN: SK 85 0200 0000 0016 9436 4056 
IČO: 46494683 
D IČ:1048322440
Adresa prevádzky: Rekr. zariadenie Javorina č. 1034, 

956 22 Prašice ( Duchonka) 
Kontakt: 0905974084, 0907639925

Odberateľ:
Obchodný názov : Obec Prašice
V zastúpení: Erika Nemešová, starostka obce 
Sídlo: 1. mája 142/142, 956 22 Prašice 
Bankové spojenie: Príma Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu IBAN: SK 02 5600 0000 0008 8666 9001 
IČO: 00310964 
DIČ:2021315538
Kontakt: 038/5391421, 0903247193

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 Prašice -  dôchodcovia, ktorí požiadali 
o príspevok na stravovanie dôchodcov podľa príslušnej Internej smernice č. 1/201 lobce 
Prašice.

4.) Dodávateľ zabezpečí dovoz stravy do domácnosti stravníka pri dodržiavaní hygienických 
predpisov. Dodávateľ sa môže dohodnúť so stravníkom, že stravovanie bude poskytovať 

priamo v stravovacom zariadení, ak také zariadenie dodávateľ v obci prevádzkuje.



III.
Doba plnenia

1.) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1.11.2017, s výpovednou lehotou 1 mesiac od 
doručenia písomnej výpovede.

2.) Odberateľ môže v prípade nedodržania podmienok uvedených v článku II. bod l.,2.,
3., od zmluvy odstúpiť.

IV.
Cena za služby a spôsob úhrady

1.) Cenou sa rozumie výška príspevku na stravovanie, ktorú obec poskytne stravníkovi 
na základe výšky jeho dôchodku podľa príslušnej Internej smernice obce. Stravník 
zaplatí dodávateľovi cenu za stravnú jednotku ( obed -  polievka a hlavné jedlo) 
zníženú o príspevok poskytnutý obcou. Príspevok dodávateľ bude následne fakturovať 
obci.

2.) Cena jedného stravného jedla a polievky je stanovená nasledovne:
2,85 EUR vrátane dovozu.

3.) Príspevok na stravovanie bude dodávateľ fakturovať odberateľovi mesačne, najneskôr 
do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, so splatnosťou 14 dní.

4.) Pri fakturácii dodávateľ zároveň predloží zoznam, na ktorom sú uvedené údaje o 
stravníkovi, výške príspevku, vyznačený počet odobratých jedál a podpis stravníka.

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 
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 uvedeným na zmluve.

V Prašiciach dňa 26.10.2017

odberateľ
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odávateľ


