
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZÁVODNÉHO STRAVOVANIA 
 

 

Obchodné podmienky pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb závodného stravovania 

(§ 269 a nasledujúcich Obchodného zákonníka) 

 

 

 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

 
Dodávateľ:  Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. 

Sídlo:                     Podhájska č. 493, 941 48  Podhájska 

v zastúpení:            Mgr.Roman Ivan – konateľ 

                               Jozef Pánis – konateľ 

IČO:                       34126040 

DIČ:                       2020416200 

IČ DPH:                 SK2020416200 

Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko a.s., Nové Zámky 
 

(ďalej iba „dodávateľ“) 

 

 

Odberateľ:    Obec Podhájska      
Sídlo:                     Zdravotnícka 322/2, 941 48  Podhájska 

v zastúpení:            Mgr.Roman Ivan – starosta obce 

IČO:                       00309192 

DIČ:                       2021059425 

Bankové spojenie:  VÚB a.s. Nové Zámky 

IBAN:                     SK33 0200 0000 0001 7572 7172 
 

(ďalej iba „odberateľ“) 

 

 

 

Čl.2 

Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravy pre zamestnancov Obce Podhájska: 

polievka a hlavné jedlo. 

2. Dodávateľ zabezpečí na 11:00 hodinu dovoz jedla na adresu odberateľa v každý 

pracovný deň v roku.  

3. Dodávateľ bude pripravovať jedlá podľa receptúr platných v reštauračných 

zariadeniach. Odberateľ môže prípadné reklamácie nahlásiť u vedúceho prevádzky 

dodávateľa.  
4. Zmluvné strany sa dohodli, že presný denný počet jedál nahlási odberateľ deň vopred, 

prípadne ráno do 8:00 hod. telefonicky. 

 

 

 

 

 



Čl. 3 

Cena predmetu plnenia 

 
1. Ponúknutá cena kompletného jedného obedu (polievka + hlavné jedlo) 4,80 EUR 

s DPH vrátane dovozu a obalu. 

2. Cena ponúkaného jedla je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. 

z. o cenách a jeho vykonávacej vyhláške v znení neskorších predpisov. Dohodnutú 

cenu predmetu zmluvy (kompletného obeda) je možné zmeniť len obidvoma 

zmluvnými stranami vzájomne odsúhlaseného písomného dodatku k tejto zmluve. 

3. Odberateľ neposkytuje preddavky. 

 

Čl.4 

Úhrada stravy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada za odobratú stravu sa bude vykonávať 

vyúčtovacou faktúrou po ukončení mesiaca do desiateho kalendárneho dňa. 

 

Čl. 5 

 Doba trvania zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to: od 01.05.2022 do 31.12.2022. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.  

3. Účinnosť zmluvy je deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle odberateľa 

a v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.   

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť formou písomnej výpovede. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek 

zmluvnou stranou aj bez uvedenia dôvodu vždy len písomnou formou.  

3. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

5. Odberateľovi zostane jeden výtlačok a dodávateľovi jeden výtlačok. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že oboznámili s obsahom zmluvy, jej obsahu porozumeli, 

na znak súhlasu s jej obsahom ju bez nátlaku podpísali. 

 

V Podhájskej, 29.04.2022 

 

 

 

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

    Mgr. Roman Ivan – konateľ                                            Mgr. Roman Ivan - starosta obce 

            za dodávateľa                                                                      za odberateľa         

 

 

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

      Jozef Pánis – konateľ 

            za dodávateľa       


