
Zmluva o poskytovaní služby č. 004/2021 uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zmluva") 

 

I. Zmluvné strany 

OBJEDNÁVATEĽ:  

Obec Slatvina, Slatvina 63, Slatvina 

IČO: 00 329 541 

DIČ: 202 133 1521 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu: IBAN SK82 5600 0000 0034 0539 4005  

V zastúpení: Mgr. Vladislav Vrábeľ, starosta obce  

(ďalej len „objednávateľ"')  

 

POSKYTOVATEĽ:  

Obec Slovinky, Slovinky 58, 053 40 

IČO:  00329550 

DIČ:  2021331532 

Bankové spojenie: VUB, a.s. IBAN: SK34 0200 0000 0037 6951 2455 

V zastúpení: Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce  

(ďalej len „poskytovateľ"')  

 

II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy o poskytovaní služby je príprava celodennej stravy (desiata, obed, 

olovrant) pre deti Materskej školy v Slatvine v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, ktorej zriaďovateľom 

je Obec Slatvina.  

2. Príprava stravy je realizovaná podľa platných noriem MŠVVaŠ SR pre materskú školu. 

 

III. Odmena za poskytovanie služieb 

1. Cena stravného pre dieťa (desiata, obed, olovrant) je stanovená na 1,45 € -  a režijné náklady 
v školskej jedálni paušálne čiastkou na jedného stravníka 0,20 €/obed uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa., Cena stravného je stanovená v zmysle platného VZN Obce Slovinky č. 

3/2019, s účinnosťou od 31.07.2019. 

2. Odmena za zhotovenie dennej stravy (réžia) je dohodnutá vo výške 1,30 € za každého 

stravníka.  

3. Cena stravného pre  iných stravníkov (zamestnancov objednávateľa) je stanovená na 1,33 € 

a príspevok na úhradu režijných nákladov na jedno hlavné vydané jedlo - obed v školskej 

jedálni vo výške 2,21 €. Cena stravného je stanovená v zmysle platného VZN Obce Slovinky 

č. 3/2019, s účinnosťou od 31.07.2019. 

4. Počet stravníkov sa objednávateľ zaväzuje nahlásiť telefonicky v daný deň do 8.00 hod. 

Nepredvídané zmeny sú obe zmluvné strany povinné ohlásiť najneskôr 24 hodín pred termínom 

dodania.  

5. Objednávateľ sa zaväzuje prebrať hotové jedlá v čase od 10.30 hod. do 11.00 hod. v dňoch 

prevádzky stravovacieho zariadenia poskytovateľa.  

6. Obedy sa budú pripravovať v Školskej jedálni pri Materskej škole Slovinky.  

 

IV. Zodpovednosť za nedostatky 

1. Záručná doba pripravovaných obedov je daná platnými predpismi pre školské stravovacie 

zariadenia.  



2. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky vzniknuté po prevzatí prepravcom.  

3. Prepravné nádoby sa zaväzuje zabezpečiť objednávateľ.  

 

 

V. Platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za súčin  odobratého množstva obedov a cenu 

obeda ako súčtu ceny v zmysle čl. III. bod. 1 a bod 2  do 20. dňa nasledujúceho mesiaca na účet 

poskytovateľa uvedený v čl. I tejto zmluvy.  

 

VI. Trvanie a ukončenie zmluvy 

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, od 06. 09. 2021 do 30. 06. 2022.  

2. Táto Zmluva zaniká:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení tejto Zmluvy ku dňu uvedenému v takejto 

dohode,  

b) odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade porušenia niektorej zmluvnej povinnosti 

poskytovateľa, najmä v prípade porušenia povinnosti riadne a včas poskytovať dohodnuté 

služby. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia.,  

c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s dvojmesačnou výpovednou dobou, 

ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane, alebo  

d) uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená.  

 

VII. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.  

Zmluva je uzatvorená v súlade s § 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 

stranami.  

3. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s obsahom 

zmluvy, rozumejú jej a vyhlasujú, že zmluvu nepodpísali v tiesni ani za inak nevýhodných 

podmienok, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zo zmluvných strán. 

 

 

Slovinky, 3.9.2021 

 

 

 

                 
pečiatka a podpis objednávateľa   pečiatka a podpis poskytovateľa 


