ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRAVOVANIA
uzavretá v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1. Odberateľ:
Názov:
Obec Gemerská Poloma
So sídlom:
Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma
Zastúpená:
Ing. Miroslavom Michalkom - starosta obce
IČO:
00328227
DIČ:
2020961283
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu:
SK91 0200 0000 0026 7111 5051
(ďalej len „odberateľ“)
2. Dodávateľ:
Názov:
GEMER SERVIS, s. r. o.
So sídlom:
Slanská 219, 049 22 Gemerská Poloma
Zastúpený:
Blažena Lindáková, Ondrej Lindák, konatelia
IČO:
46535390
DIČ:
2023422874
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a. s.
Číslo účtu:
SK22 7500 0000 0040 1728 8600
(ďalej len „dodávateľ“)
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania stravovania dôchodcom spojené
s donáškou do miesta určenia v obci Gemerská Poloma každý pracovný deň.
Článok III.
Vymedzenie pojmov
1. Pod pojmom zabezpečenie poskytovania stravovania sa rozumie zabezpečenie podávania
teplého jedla (ďalej ako „obed“), ktoré spočíva v príprave, nadávkovaní obedov do
obedárov, resp. termonosičov a donášky obedov do miesta určeného odberateľom.
2. Teplým jedlom je pre účely tejto zmluvy teplá polievka a tepelne upravené hlavné jedlo.
Článok IV.
Forma poskytovania stravovania
1. Pre účely realizácie predmetu tejto zmluvy bude slúžiť stravný lístok pozostávajúci z dvoch
častí a to časti označenej ako „Objednávka“ a časti označenej ako „POUKÁŽKA“, pričom
tento bude opatrený číslom a špecifickým znakom - pečiatkou dodávateľa.
2. Dodávateľ zabezpečí poskytovanie stravovania denne podľa obedového menu na základe
počtu obedárov odovzdaných zamestnancom odberateľa dodávateľovi v deň odberu obeda.
3. Dodávateľ zabezpečí donášku obedov do jedálne odberateľa, Námestie SNP 211, 049 22
Gemerská Poloma v čase od 11:15 do 12:15 hod.

4. Stravné lístky musia byť zamestnancovi dodávateľa odovzdané nasledujúci deň v počte
kusov podľa odobratých obedov.
5. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi návrh obedového menu vždy na jeden celý
týždeň vopred a to na každý pracovný deň v danom týždni. Návrh obedového menu poskytne
dodávateľ odberateľovi najneskôr každý štvrtok, ktorý predchádza týždňu, ktorého sa návrh
obedového menu týka.
6. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých
hygienických a bezpečnostných predpisov.
Článok V.
Cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena stravného lístka je 2,50 € (slovom dve eurá a päťdesiat
centov).
2. Občan dôchodca hradí poplatok vo výške 2,00 € za jeden odobratý obed, v prípade dovozu
obeda do domácnosti 2,20 €.
3. Občan uhrádza cenu podľa skutočne odobratých stravných lístkov.
4. Obec Gemerská Poloma poskytuje občanovi dôchodcovi príspevok na stravu vo výške
0,50 € za každý odobratý obed, v prípade dovozu obeda do domácnosti poskytne obec
príspevok na stravu vo výške 0,30 €.
5. Dodávateľ mesačne predloží odberateľovi faktúru na preplatenie príspevkov na stravu pri
poskytnutých stravných lístkoch dôchodcom, vždy najneskôr do 15. dňa nasledujúceho
mesiaca so splatnosťou 14 dní.
6. Dodávateľ je povinný doručiť spolu s faktúrou ako jej prílohu zoznam skutočne odobratých
stravných lístkov, z ktorého bude zrejmé, koľko stravných lístkov v akej sume vydal.
7. Odberateľ dodávateľovi zaplatí za zabezpečenie stravovania príspevok priznaný dôchodcovi
na základe riadne doručenej faktúry vystavenej dodávateľom.
Článok VI.
Prehlásenia zmluvných strán
1. Dodávateľ prehlasuje, že je oprávnený poskytovať služby verejného stravovania.
2. Dodávateľ prehlasuje, že je platiteľom DPH a ceny uvedené v článku V. sú vrátane DPH.
Odberateľ nie je platiteľom DPH.
VII.
Doba plnenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluva môže zaniknúť:
a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán,
b) výpoveďou jednej zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac
a začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Odberateľ môže v prípade nedodržania podmienok uvedených v článku IV. bod 3 a 6 od
zmluvy odstúpiť.
Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami,
odsúhlasenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami.

2. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke obce.
4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých odberateľ obdrží dva rovnopisy a
dodávateľ jeden.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto predstavuje
ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebola dojednaná v tiesni ani za jednostranne
nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú..
V Gemerskej Polome, dňa 30.06.2017

...................................................
Odberateľ

.................................................
Dodávateľ

