
Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2023 uzatvorená v súlade s § 269 ods.2 zákona č. 

513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Zmluvné strany: 

 

Obec Vojkovce , Vojkovce 37, 053 61 

IČO: 00329754 

DIČ: 2021331554 

Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: : SK25 5600 0000 0034 1164 6002 

V zastúpení: Ing. Petra Gmucová, starostka obce Vojkovce 

 

(Ďalej ako „Poskytovateľ“) 

 

Obec Slatvina , Slatvina 63, 053 61 

IČO: 00329541 

DIČ:2021331521 

Bankové spojenie :Prima Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: SK 82 5600 0000 0034 0539 4005 

V zastúpení : Mgr. Lívia Staňová, starostka obce Slatvina  

 

 (Ďalej ako „Objednávateľ “)  

 

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb v platnom znení. 

(ďalej ako „Zmluva“) 

 

I. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi službu – 

príprava celodennej stravy ( desiata, obed, olovrant) pre deti Materskej školy, Slatvina 63, 

Slatvina v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 300/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, 

ktorej zriaďovateľ je Obec Slatvina. 

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

3. Zmluvu je možné meniť len písomne, formou dodatkov k  Zmluve. 

 

II. Odmena za poskytovanie služieb 

 

1. Cena stravného pre dieťa ( desiata, obed, olovrant) je stanovená na 1,70 €. Cena stravného 

je stanovená v zmysle platného VZN Obce Vojkovce č. VZN-03/2022. 



2. Cena stravného pre iných stravníkov ( zamestnancov objednávateľa) je stanovená na 3,94 

€ - jedno hlavné jedno – obed v školskej jedálni . Cena stravného je stanovená v zmysle 

platného VZN Obce Vojkovce č. VZN-03/2022 

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

4. Nepredvídane zmeny sú obe zmluvné strany povinné nahlásiť najneskôr 24 hod. pred 

termínom dodania.  

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

prevádzky stravovacieho zariadenia poskytovateľa.  

6. Obedy sa budú pripravovať v ŠJ pri MŠ Vojkovce. 

 

III. Zodpovednosť za nedostatky 

 

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

zaradenia. 

2. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostatky vzniknuté pri prevzatí Objednávateľom.  

3. Prepravne nádoby sa zaväzuje zabezpečiť Objednávateľ.  

 

IV. Platobné podmienky 

 

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

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

    poskytovateľ. 

 

V. Trvanie a ukončenie zmluvy 

 

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, od 09.01.2023 do 30.06.2023. 

    Táto zmluva zaniká :  

-   Písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení tejto Zmluvy ku dňu uvedeného   

                v takejto dohode 

-   Odstúpením objednávateľa  od zmluvy v prípade porušenia niektorej zo zmluvných         

                povinnosti poskytovateľa. Odstúpenie od zmluvy je účinná dňom jeho doručenia.  

-   Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s dvojmesačnou výpovednou   

                lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci ,  

                v ktorom   bola  výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Uplynutím doby, na ktorú  

                bola Zmluva  uzatvorená.  

  

VI. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

1. Objednávateľ  berie na vedomie, že Poskytovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu, ktorý   

    nevyhnutne  potrebuje na poskytovanie služieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu   

    a Rady  (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so  

    Spracovaním osobných  údajov (nariadenie GDPR). 

 



2. Objednávateľ je v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom          

    znení oprávnený kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho    

    týkajú.    

     

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, pričom jeden prijme Poskytovateľ     

    a druhý Objednávateľ.  

2. Objednávateľ svojím podpisom vyhlasuje, že Zmluvu uzatvára s Poskytovateľom na základe  

    svojej  slobodnej vôle, bez nátlaku, vo všetkej vážnosti a je plne spôsobilý na právne úkony.  

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom  

    nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

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

    stranami.  

 

 

Vo Vojkovciach, dňa 09.01.2023 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Lívia Staňová                Ing. Petra Gmucová 

Objednávateľ              Poskytovateľ 

 

 

 

 

 


