
Zmluva o poskytovaní stravovania 
 

podľa § 51 Občianskeho zákonníka v spojení s § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník 

práce)v platnom znení 
 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
Odberateľ: 
názov:                      Obec Nemecká 
sídlo:                        Hronská  37, 97697 Nemecká   
zastúpený:                Branislav Čižmárik, starosta obce 
IČO:                         00313645 
DIČ:                         2021169931  
IBAN:                      SK83 5600 0000 0020 0113 1001 
ďalej len „odberateľ“ 
 
a 
Dodávateľ: 
názov:           PERLA GASTRO, s.r.o.          
sídlo:                       Nám. 1.mája 460/8, 976 46 Valaská 
Zastúpená:          Ľubomír Štubňa - konateľ 
IČO:             36 780 979 
DIČ:            2022404186 

IČ DPH:          SK2022404186       
IBAN:             
          
ďalej len „dodávateľ“ 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy a vymedzenie pojmov. 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania stravovania pre klientov denného stacionára 

obce Nemecká so sídlom: Školská 35, 97697 Nemecká za podmienok, za ktorých bude strava 

poskytovaná. Pod pojmom zabezpečenie poskytovania stravovania sa rozumie podávanie, resp. 

zabezpečenie podávania stravy  v súlade s článkom III. 
 

Článok II. 
Čas a miesto plnenia 

Dodávateľ je povinný zabezpečiť stravu  v dňoch od 1.5.2019 do 31.12.2019. Strava bude 

poskytovaná v priestoroch Základnej školy s materskou školou v obci Nemecká. 
 

Článok III. 
Cena a spôsob úhrady 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena stravy je nasledovná: 

raňajky – 0,90€ (deväťdesiat centov), desiata –0,29€ (dvadsaťdeväť centov), obed (polievka 

a hlavné jedlo) je vo výške 3,12 € ( tri eurá a dvanásť centov), olovrant –0,21€ (dvadsaťjeden 

centov). 

2. Dodávateľ  predloží odberateľovi faktúru na preplatenie odobratej stravy, vždy najneskôr do 

15. dňa nasledujúceho mesiaca po uskutočnenom plnenia so splatnosťou 15 dní v prospech 

účtu dodávateľa. 

3. Odberateľ uhrádza cenu podľa skutočne odobratého množstva stravy na účet odberateľa na 

základe vystavenej  faktúry. 

4. Ak dodávateľ vplyvom zvýšenia cien potravín, el. energie, plynu a ďalších položiek týkajúcich 

sa výroby jedál nebude môcť zabezpečiť obed v dohodnutej cene, oznámi túto skutočnosť 

odberateľovi za účelom vypracovania dodatku k zmluve o stravovaní. 



Článok IV. 
Ďalšie dohodnuté podmienky 

 

1. Odberateľ objednáva stravu u dodávateľa najneskôr jeden deň vopred  do 13,00 hod. 

s uvedením presného počtu a druhu jedál. 

2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých 

hygienických a bezpečnostných predpisov. 

Článok V. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára od 1.5.2019 a na dobu určitú do 31.12.2019. 
2. Ukončenie zmluvy môže nastať: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán 
b) výpoveďou  jednej zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac a 

začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 

zmluvnej strane; výpoveď musí byť písomná 
c) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade v prípade podstatného porušenia 

povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť 

preukázateľne v písomnej forme doručené zmluvnej protistrane. Dňom doručenia 

písomného prejavu vôle odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán zmluva 

zaniká. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie nároku na náhradu 

škody spôsobenej porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.   
3. Zmluvné strany sa zaväzujú vysporiadať vzájomné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy 

najneskoršie do termínu jej uplynutia. Záväzky, ktoré vzniknú z dodávateľských vzťahov po 

uplynutí zmluvy sa odberateľ zaväzuje uhradiť na základe doručenej vyúčtovacej faktúry 

dodávateľa. 
4. Dohodnutý obsah tejto zmluvy je možné meniť iba na základe dohody oboch zmluvných 

strán, formou písomného očíslovaného dodatku, podpísaného obidvoma zmluvnými 

stranami. Návrhy dodatkov môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. 
5. Pracovná zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, po dva 

vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcich porozumeli, 

pričom svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že táto zmluva nebola 

uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú. 
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia na webovom sídle odberateľa. 
 

V Nemeckej, dňa  30.04.2019 

 

Za odberateľa:      Za dodávateľa:  

  

 

 Branislav Čižmárik  v.r.                      Ľubomír Štubňa   v.r. 
.................................................................  ..................................................... 

  Branislav Čižmárik                        Ľubomír Štubňa - konateľ 
      starosta obce           

 


