
Zmluva o dodávke stravy 
uzatvorená medzi 

 
1. ZMLUVNÉ STRANY 

Dodávateľ:                     Obec Radatice, ŠJ pri MŠ Radatice 
Zastúpený:                             Mgr. Gabriela Viazanková- starostka obce 
Sídlo:                                       Radatice 210, 082 42 
Bankové spojenie:               Prima Banka Slovensko, a.s. - pobočka Prešov 
Číslo účtu:                             SK38 5600 0000 0004 5682 4008 
IČO:                                        00327662 
DIČ:                                        2020543283 
 
 
Odberateľ:                             Obec  Rokycany  
Zastúpený:                     Ján Kovalík – starosta obce 
Sídlo odberateľa:                   Rokycany 40 
IČO:                                           00327701 
DIČ :                                         2020548145 
Názov zariadenia :                 MŠ Rokycany 
Číslo účtu :                              SK 57 0200 0000 0016 3145 0651 

 
Čl. III. 
Vymedzenie pojmov a formy dodávky 
 

1. Pod pojmom dodávka stravy sa rozumie príprava a dodanie stravy, ktorú si odberateľ 
objednal u dodávateľa pre deti materskej školy vo veku do 7 rokov päť dní v týždni. 

2. Dodávateľ objednanú stravu dodá odberateľovi v jeho sídle v čase : 11.00 – 12.00 hod. 
v pondelok až piatok. 

Dobu dodávky stravy je možné meniť len po vzájomnej písomnej dohode 
zmluvných strán, vždy s ohľadom na počet stravníkov. Dodávaný obed 
pozostáva z 1 druhu polievky, 1 druhu hlavného jedla. Jedálne lístky bude 
dodávateľ doručovať vopred. 

3. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že dodávka stravy bude zabezpečovaná týmto 
spôsobom: 

- príprava jedál vo vlastnej kuchyni dodávateľa na základe  
objednávky odberateľa 

            - výdaj stravy si zabezpečuje odberateľ vo vlastných             
               priestoroch a samostatne. 



Čl. IV. 
Cena a finančné vzťahy 
 

1. Cena pokrmov a jedál zahŕňa materiálne a režijné náklady súvisiace s prípravou 
a prepravou jedál. 
2. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že cena za 1 obed je 0,64 € (na základe Dodatku č. 1 
k VZN obce Radatice 1/2011). 
3. Dohodnutú cenu jedál je možné meniť po vzájomnej písomnej dohode oboch zmluvných 
strán z dôvodu zvýšenia nárastu cien energií, potravinových zložiek a iných zložiek, ktoré 
súvisia s dodávkou stravy. 
Čl. V. 
 Povinnosti dodávateľa 

1. Dodávateľ sa zaväzuje zasielať jedálny lístok odberateľovi najneskôr 3 dni pred 
nadobudnutím jeho platnosti. 

2. Dodržiavať predpísané platné receptúry pre stravovanie, hygienické a bezpečnostné 
predpisy podľa platnej legislatívy. 

3. Dodržiavať dohodnutú dobu dodávky obedov. 
4. Mesačne fakturovať počet dodaných jedál a pokrmov podľa dohodnutej ceny stravnej 

jednotky. 
5. Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne informovať odberateľa o nemožnosti 

dodať stravu hneď ako  sa o tejto skutočnosti dozvie. 
 
Čl. VI. 
  Povinnosti odberateľa 
1. Včas informovať Dodávateľa  o termínoch nepoberania stravy, resp. iných 

skutočnostiach, ktoré majú priamy dopad na počet stravníkov a dobu dodávky 
jedál. 

2. Odberateľ je povinný doručiť objednávku s počtom jedál do 8.15 hod. ráno v deň  
dodania stravy.  

3. Objednávka odberateľa je záväzná. 
4. Zaplatiť dodávateľovi faktúru za dodanú stravu v termíne splatnosti. 

 
 
 



Čl. VII. 
 Platobné podmienky 

1. Dodávateľ predloží odberateľovi vyúčtovanie dodanej stravy za príslušný mesiac do 
10. dňa nasledujúceho mesiaca vo forme konečného daňového dokladu s lehotou 
splatnosti 14 dní od doručenia faktúry. V prípade, že odberateľ nedodrží platobné 
podmienky, uhradí dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania. 

2. Úhrada bude realizovaná prevodným príkazom na číslo účtu, ktoré bude uvedené na 
daňovom doklade. 

 Čl. VIII. 
Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných 
strán. Výpovedná lehota je 1 mesiac  a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 
Zmluva nadobúda  platnosť dňom jej podpisu a účinnosť deň po zverejnení. 

Čl. IX. 
  Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany môžu meniť a dopĺňať túto zmluvu písomnou formou so súhlasom 
oboch zmluvných strán. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. 06.2018. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

1 exemplár. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, jej zneniu 

porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpísali. 
 

V Prešove, dňa 8.01.2018               
Za dodávateľa:                                  Za odberateľa:  
 
 
 
Mgr. Gabriela Viazanková                                                      Ján Kovalík 
starostka obce Radatice                                                            starosta obce Rokycany 


