
Dohoda o odbere stravy 
 

Zmluvné strany: 

 

Dodávateľ:            Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice 

                                    Zastúpená: Marekom Rakošom - starostom obce 

                                    IČO :  00322521 

                                    DIČ :  2020624606 

 

Odberateľ:                   Obec Lopúchov, Lopúchov 85, 086 41 Raslavice 

                                    Zastúpená: Ing. Františkom Palkom - starostom obce 

                                    IČO :  00322318 

 

Čl. I. 

Predmet dohody 

 

Predmetom tejto dohody je odber stravy (obedov pre žiakov ZŠ a MŠ v Lopúchove) odberateľom 

z prevádzky dodávateľa – Školská jedáleň pri MŠ, Alejová 504,  086 41 Raslavice. 

 

Čl. II. 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena jedného odobratého obeda pre žiaka z obce Lopúchov, pozostávajúceho z polievky 

a hlavného jedla, je stanovená uznesením OZ v Raslaviciach č. 59/2016 zo dňa 21.10.2016 vo 

výške 2,10 €. 

2. Odberateľ uhradí odobratú stravu na základe faktúry vystavenej dodávateľom po skončení 

kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry je 14 dní. 

3. Dodávateľ nie je platcom DPH. 

4. Fakturovaná suma bude stanovená na základe evidencie objednávok počtu jedál na jednotlivé dni 

v mesiaci, ako súčet všetkých objednaných obedov, ktorý sa vynásobí cenou obeda. 

 

Čl. III. 

Ďalšie podmienky  

1. Odberateľ nahlási počet požadovaných obedov telefonicky vedúcej jedálne na tel. čísle   vždy 

najneskôr do 12:00 v predchádzajúci pracovný deň.  

2. Dodávateľ poskytne jedálny lístok na nasledujúci týždeň odberateľovi najneskôr v posledný 

pracovný deň predchádzajúceho týždňa. 

3. Dodávateľ ručí za dodržanie hmotnosti porcií v súlade s platnými ustanoveniami noriem záväzných 

pre prevádzkovateľov školského stravovania. Hmotnosť porcií zodpovedná školským normám. 

Hmotnosť porcií je uvedená na jedálnom lístku. Strava sa pripravuje podľa materiálno-spotrebných 

noriem a receptúr určených pre školské stravovanie. 

4. Dopravu stravy z jedálne zabezpečuje odberateľ na jeho náklady. Dodávateľ nezodpovedá za 

znehodnotenie  

 

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto dohode, sa riadia platnou 

legislatívou SR. 

2. Táto dohoda je uzatvorená na obdobie od 2.1.2018 do 31.12.2018 

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu a účinnosť v zmysle platnej 

legislatívy. 

4. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto dohody sú možné len so súhlasom obidvoch zmluvných strán vo 

forme písomného dodatku.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpísali podľa ich právnej a slobodnej vôle. 

 

V Raslaviciach, dňa 02.01.2018 

 

  Odberateľ :                                                                                                      Dodávateľ : 


