
ZMLUVA č. 77/2018 
O POSKYTOVANÍ STRAVOVACÍCH SLUŽIEB 

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v zn. neskorších predpisov 
 
 

Zmluvné strany 
 
 
Dodávateľ :      Obec Raslavice   
Sídlo:                           Hlavná 154, 086 41  Raslavice   
IČO :  00322521 
DIČ: 202624606 
Bankové spojenie: VÚB 
Číslo účtu: SK59 0200 0000 0000 0192 1522 
Štatutárny zástupca:   Marek Rakoš, starosta obce 

 
 

Odberateľ:       ALŽBETKA, n.o. 
Sídlo:        Školská 4, Spišská Nová Ves                  
IČO:   35581131 
DIČ:  202 1867188 
Bankové spojenie:   TATRA BANKA 
Číslo účtu:  2620015608/1100 
IBAN kód: SK 27 1100 0000 0026 2001 5608 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Darina Haburajová, riaditeľka n.o.  

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravy občanom, ktorí sú prijímateľmi sociálnej 
služby v  zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 
v zariadení pre seniorov v Dome sv. Jozefa v Raslaviciach a zamestnancom.   

 
Článok II. 

Podmienky poskytovania stravy 
 

1. Dodávateľ bude dodávať stravu zo školskej jedálne pri Materskej škole na Alejovej ul. 
v Raslaviciach. 

2. Dodávateľ bude pripravovať a dodávať polievku a jedno hlavné jedlo  podľa receptúr 
závodného stravovania na základe týždenného jedálneho lístka.  

3. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržaní všetkých 
hygienických a bezpečnostných predpisov. 

4. Odberateľ zabezpečí včasné objednanie požadovaného množstva obedov najneskôr jeden 
pracovný deň vopred do 14.00 hod., v nepredvídaných a odôvodnených prípadoch je 
možné počet osobne alebo telefonicky upresniť do 8.00 hod. v deň podávania obedov.  

5. Strava bude dodávaná odberateľovi v Dome sv. Jozefa v Raslaviciach v pracovných dňoch 
od 11.30 do 12.00 hod.  



6. Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknuté reklamácie budú riešiť do 24 hodín od ich vzniku. 
Článok III 

Cena a spôsob úhrady 
 

1. Cena jednej porcie obeda vrátane polievky je stanovená na 2,33 €, z toho : 
 - stravná jednotka:  1,05 € 
 - režijné náklady:     1,28 € 
2. Odberateľ je povinný viesť si internú evidenciu menného prehľadu odobratých jedál. 
3. Prehodnotenie podmienok zmluvy je možné v prípade zvýšenia cien vstupných surovín 

a energií, prípadne iných nepredvídaných okolností. 
4. Dodávateľ bude odberateľovi fakturovať mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho 

mesiaca, skutočne odobraté jedlá. Súčasťou faktúry bude Záznam o počte 
objednaných/odobratých obedov v jednotlivých dňoch. 

5.  Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia na účet dodávateľa. 
 

Článok IV. 
Doba plnenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy  

obidvoma zmluvnými stranami. 
2. Odberateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade nedodržania podmienok uvedených v článku 

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

II. bod 4. 
4. Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou jednej zo strán s výpovednou lehotou 1 

mesiac, ktorá začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca od doručenia výpovede, 
alebo vzájomnou dohodou oboch strán. 

 
Článok V.  

Všeobecné/záverečné ustanovenia 
 

1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. 

2.  Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je možné riešiť písomne dodatkom k zmluve. 
3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 

dvoch vyhotoveniach. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je im zrozumiteľný, zmluvu uzavreli slobodne, 

vážne, nie v tiesni, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 
 
V Raslaviciach, dňa 02. mája 2018. 
 
Odberateľ:        Dodávateľ: 
 
 
 
Mgr. Darina Haburajová     Marek Rakoš  
riaditeľka n.o.        starosta obce 


