
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ  STRAVOVACÍCH SLUŽIEB 

uzatvorená  v zmysle §269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

(ďalej len ako „zmluva“ ) 

 

Medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ :                  Obec Pečovská Nová Ves 

Sídlo:                                  Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

IČO:                                    00327590 

DIČ:                                    2020711660 

Zastúpená :                         PhDr.Jaroslav Dujava, starosta obce 

Bankové spojenie :             PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s. 

IBAN:                                 SK50 5600 0000 0088 1895 1001 

Telefón:                              +421514583121 

Mobil :                                +421907971002 

E-mail:                                 obec@pecovska.sk 

 

(ďalej len ako „objednávateľ)  

 

 

Dodávateľ:                          Jozef Havrila  MARTINI BAR 

Sídlo:                                    Platanova 15, 080 06 Ľubotice  

                                             Prevádzka : Hlavná 38 

IČO:                                     46319701 

IČ DPH:                               SK1081047781                                    

Zastúpená :                          Jozef  Havrila 

Bankové spojenie :              VÚB a.s. Prešov   

IBAN:                                  SK62 0200 0000 0038 9379 7857 

Telefón:                               +421514583212 

Mobil :                                 +421905651406 

 

(ďalej len ako „ dodávateľ“) 

 

(ďalej spolu ako  „Zmluvné strany „ ) 

 

 

Čl. 1 

Predmet  zmluvy 

 

Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť hlavné jedlo s polievkou pre 

klientov Denného stacionára ASEN , ul . Hlavná 773/118, Pečovská Nová Ves. 

 

                              Čl. 2 

Miesto plnenia 

 

   Miestom plnenia je  Denný stacionár ASEN, Hlavná 773/118, 082 56 Pečovská Nová Ves. 

 

 

Čl. 3 

Cena a podmienky plnenia  

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje platiť dodávateľovi za poskytnutie plnenia dohodnutú odmenu. 
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2. Zmluvné strany sa dohodli na cene jedného obeda : 

   – polievka a hlavné jedlo spolu vo výške :      2,50 €  s DPH   

       vrátane dovozu do Denného stacionára ASEN , ul . Hlavná 773/118, Pečovská Nová  Ves. 

 

3. Objednávateľ si u dodávateľa objedná stravu na celý týždeň  dopredu na základe jedálneho lístka, 

ktorý dodávateľ doručí najneskôr vo štvrtok do 13:00 hod. objednávateľovi e-mailom, osobne. 

 

4. Čas dovozu stravy je medzi 11:30 až 12:00 hod. v dňoch pondelok až piatok mimo dní pracovného 

pokoja.  

 

5. Odber stravy pre reálny počet klientov denného stacionára ASEN objednávateľ upresní telefonicky 

deň vopred do 13: 00 hod. 

 

6. Dovoz stravy zabezpečí dodávateľ v termonádobách, ktoré zodpovedajú hygienickým 

a bezpečnostným predpisom. 

 

7. Stravu preberá pracovník objednávateľa, ktorý skontroluje množstvo dovezenej stravy. Prípadné 

nedostatky okamžite nahlási  dodávateľovi e-mailom, osobne al. telefonicky 0905 651 406, 051/ 

4583212. 

 

8. Dodávateľ zabezpečí výrobu jedál vždy z kvalitných a čerstvých surovín vyhovujúcich hygienickým 

predpisom a HACCP, ktorá spĺňa požiadavky zdravej výživy. 

 

 

Čl. 4 

Platobné podmienky 

 

1. Faktúru (daňový doklad) vystaví dodávateľ  raz mesačne na základe skutočného odobratého množstva 

stravy.  

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru dodávateľovi  za stravu do 14 kalendárnych  dní odo dňa 

doručenia faktúry.   

 

3. Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie dohodnutej ceny až po riadnom a včasnom poskytnutí 

služby.  

 

Čl. 5 

Trvanie zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od  1.5.2021 . 

 

2. Táto zmluva končí: 

a) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán v prípade poručenia tejto zmluvy, 

pričom výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiac nasledujúceho po kalendárnom mesiaci , v ktorom bola výpoveď doručená 

druhej zmluvnej strane , 

b) vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

 

 

Čl.6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu  porozumeli a na znak súhlasu ju  

potvrdzujú svojimi podpismi. 

 



2. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom odberateľ  obdrží dve vyhotovenia. 

 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať iba písomnou formou a to písomnými dodatkami 

k tejto zmluve. 

  

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

 

 

V Peč. Novej Vsi, dňa 29.4.2021                                        V Peč. Novej Vsi, dňa 29.4.2021  

 

 

Za objednávateľa :                                                               Za dodávateľa:  

 

 

 

 

 

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

       PhDr. Jaroslav Dujava                                                                  Jozef Havrila  

           starosta obce  

 

 

 

 


