
Zmluva o poskytnutí stravovania 

I. Zmluvné strany: 

l.OBEC VOJANY, IČO: 332 127, Obecný úrad Vojany, PSČ 076 72, zastúpená 
Štefanom Czinkeom - starostom obce, číslo účtu: 3024 - 622 l 0200 - d'alej ako 
poskytovateľ. 

2.Cirkevná základná školy Vojany, IČO: 35538643, sídlo Vojany č. 50, zastúpená 
PaedDr. Valentín Hudák- riaditeľ školy -ďalej ako odberateľ. 

II. Predmet zmluvy: 

l.Poskytovatel' v súlade s platnou právnou úpravou zabezpečuje stravovanie žiakov v školskej 
jedálni vo Vojanoch. Obec na zabezpečenie stravovania je príjemcom dotácii zo štátneho 
rozpočtu SR resp. úhrady nákladov súvisiacich so stravovaním žiakov. Obec Vojany ďalej 
zabezpečuje stravovanie aj pre zamestnancov Cirkevnej základnej školy Vojany. 

2.Poskytovateľ na základe tejto zmluvy bude poskytovať odberatel'ovi resp. žiakom 
a učitel'om odberatel'a obedy v kvalite a v množstve určenej platnou právnou úpravou. 
Množstvo poskytnutých obedov pre žiakov ako aj pre učiteľov odberatel'a sa spresní 
v priebehu kalendárneho mesiaca pred a po ich poskytnutí. Obedy pozostávajú z teplých jedál 
a to z jednej polievky a z jedného teplého jedla, ktoré je pripravené v súlade so zásadami 
racionálneho stravovania. 

3.Poskytovatel' sa zaväzuje najmenej 24 hodín vopred informovať odberatel'a o tom, že 
neposkytne obedy z dôvodu havarijného stavu resp. inej okolnosti, ktorú nemôže ovplyvniť. 
V danom prípade sa môže poskytovatel' s odberatel'om dohodnúť na poskytnutí náhradnej 
stravy. 

III. Čas plnenia 

!.Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2.Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana bez uvedenia dôvodu 
v trojmesačnej výpovednej lehote ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

IV. Cena 

l.Odberatel' sa zaväzuje za poskytnuté obedy zaplatiť poskytovatel'ovi cenu určenú všeobecne 
záväzným nariadením obce platného a účinného v čase poskytnutia týchto obedov. 
2.0dberatel' sa zaväzuje za poskytnuté obedy zaplatiť poskytovatel'ovi v lehote do 20 dní po 
ukončení kalendárneho mesiaca a to poukázaním tejto sumy na účet poskytovatel'a na základe 
zaslaného vyúčtovania. 
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V_ Zmluvné pokuty 

V prípade že užívateľ bude v omeškaoí s úhradou faktúry viac ako 5 dní, je povinný zaplatiť 
poskytovateľ ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z vyfakturovaoej ceny za každý aj začatý 
deň omeškaoia až do jej zaplatenia. Zmluvná pokuta je splatná do l O dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy na jej zaplatenie. 

VI. Záverečné ustanovenia 

!.Faktúra bude mať náležitostí v zmysle zák.č.222/2004 Z.z. 
2.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná straoa obdrží 
dve vyhotovenia. 
4.Na práva a povinností neupravené v tejto zmluve sa vzťahujú ustanovenia Občiaoskeho 
zákonníka. 
5.Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba vo forme písomného dodatku. 
6.Zmluvné straoy prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich práva a 
slobodnej vôle, vážne, určite, zrozumiteľne. Autentičnosť tejto zmluvy potvrdzujú svojimi 
podpismi. 

Vo Vojaooch dňa 12.11.2012 

Cirke-'ri"-'"'--~•~'' · /) 
\UIUW1ii<JCJ:IUI-.g.J\(lltJ rr.fo ~J 

5 
v " kresťélns/1 r,1 (;J! 1 ~ 
yMucovacľm Ja;y/,om rnarfrnS 'IJJ Vo .. 

agy T - - · JclllY 
ar a~lltasJ Ny[!/vu Relormatas 
Egyhazr Alnp 1 ~hoiJ ViiJ<ln 


