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Zmluva o poskytovaní stravy  

 

Zmluvné strany  

 

Dodávateľ: 

Obchodný názov spoločnosti:            ANGEL LOCK, s.r.o. 

Sídlo:                                                  Jasová 600, 941 34  

V zastúpení:                                       Ing. Annamária Šestáková  

Prevádzkarne:                                    ANGEL´S bistro, Jasová 600, 941 34 

Bankové spojenie:                             Fio banka, a.s. 

Číslo účtu/IBAN:                               SK53 8330 0000 0021 0123 1181 

IČO:                                                   43 902 855 

DIČ:                                                   2022540333 

Kontakt:                                             0904 135 162 

Email:                                                finconsult@centrum.sk 

v ďalšom texte zmluvy len dodávateľ 

 

Odberateľ: 

Obchodný názov spoločnosti:            Obec Dubník  

Sídlo:                                                  č. 244, 941 35  Dubník   

V zastúpení:                                       Ing. Jozef Ostrodický - starosta obce 

Bankové spojenie:                             OTP Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu/IBAN:                               SK3652000000000010132998 

IČO:                                                   00 308 889 

DIČ:                                                   2021060690 

Kontakt:                                             035/6495 301 

Email:                                                obec.dubnik@konfer.eu 

v ďalšom texte zmluvy len odberateľ  

 

uzatvárajú túto zmluvu o stravovaní  

 

I. 

Predmet zmluvy  

1.) Predmetom tejto zmluvy je dodávka stravy pre zamestnancov Obecného úradu Dubník 

a podmienky, za ktorých bude strava dodaná.  

 

II. 

Podmienky poskytovania stravy  

1.) Dodávateľ bude pripravovať a dodávať stanovený počet obedov na základne objednávky, 

a to podľa receptúr racionálneho stravovania na základe týždenného jedálneho lístka v čase od 

11:30 hod. do 12:30 hod.  
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2.) Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých 

hygienických a bezpečnostných predpisov.  

3.) Dodávateľ zabezpečí dovoz stravy autom určeným na prepravu stravy odberateľovi pri 

dodržaní hygienických predpisov.  

4.) Odberateľ je povinný nahlásiť úpravu počtu odobratých obedov minimálne jeden pracovný 

deň vopred. 

 

III. 

Doba plnenia  

1.) Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to v období 16. 7. – 31. 8. 2018.  

2.) Odberateľ môže v prípade nedodržania podmienok uvedených v článku II. bod 1., 2., 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 stravného jedla a polievky je stanovená nasledovne 3,15 € 

     Cena jedného stravného jedla bez polievky je stanovená nasledovne 2,80 € 

     Cena polievky bez stravného jedla je stanovená nasledovne 0,60 € 

2.) Stravné bude fakturované mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca 

v mesiaci, so splatnosťou 7 dní.  

 

V. 

Reklamácie a sankcie 

1.) Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknuté reklamácie budú riešiť do 24 hodín od ich 

vzniku.  

2.) Odberateľ je povinný viesť si internú evidenciu Mesačného menného prehľadu odobratých 

jedál.  

3.) Prehodnotenie podmienok zmluvy je možné 4 – krát do roka v prípade zvýšenia cien 

vstupných surovín a energií.  

4.) Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je možné riešiť len písomne dohodou zmluvných strán 

formou dodatku zmluvy.  

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

1.) Zmluva nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán. 

2.) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží po jednom exemplári. 

3.) Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka v platnom zmení.  
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4.)   Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň 

nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle odberateľa. 

5.)     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.  

 

 

V Jasovej 03.07.2018 

 

 

 

 

 

........................................                                                        ........................................ 

                    odberateľ                                                                               dodávateľ 

  

      

  

 

 

 

 


