Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov.
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ: Obec Tatranská Javorina
Sídlo:
059 56 Tatranská Javorina 33
V zastúpení: Alena Pitoňáková, starostka obce
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK06 0200 0000 0016 4892 1851
IČO: 31946801
DIČ: 2021202766
(ďalej len „objednávateľ“)
a

Dodávateľ: Nemešany, s.r.o.
Sídlo:
059 56 Tatranská Javorina 31
Bankové spojenie: SLSP
IBAN: SK53 0900 0000 0004 9186 4806
IČO: 44309872
DIČ: 2022651059
(ďalej len „dodávateľ“)
( objednávateľ a dodávateľ spolu ako "zmluvné strany")
sa dohodli na uzatvorení Zmluvy o poskytovaní stravovania pre dôchodcov (ďalej len „zmluva“)
za nasledovne stanovených podmienok:

II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie stravovania (obedov) pre stravníkov – dôchodcov s
trvalým pobytom v obci Tatranská Javorina v mieste poskytovania stravovania (obedov) na
základe žiadosti dôchodcu. Stravníkmi podľa tejto Zmluvy sú dôchodcovia, ktorí požiadali
objednávateľa o príspevok na stravovanie dôchodcov v zmysle Uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Tatranskej Javorine č. 72/2020 zo dňa 04.03.2020.
2. Miestom poskytovania stravovania (obedov) je prevádzka dodávateľa: Nemešany s.r.o. so
sídlom na adrese 059 56 Tatranská Javorina 31, predajné miesto Tatranská Javorina 32, ďalej
ako („ prevádzka dodávateľa“).
3. Na účely tejto Zmluvy sa za dôchodcu, ktorému bude poskytované stravovanie, rozumie
fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodcovský vek a je poberateľom starobného, alebo invalidného
dôchodku a má trvalý pobyt v obci Tatranská Javorina.

III.
Podmienky poskytovania stravy
1. Dodávateľ poskytuje stravovanie (obedy) pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci Tatranská
Javorina na základe žiadosti dôchodcov v súlade s článkom V. tejto Zmluvy v čase od 11,30 hod
do 13,00 hod. spôsobom určeným dodávateľom v mieste poskytovania stravovania (obedov).
Stravovanie bude poskytované 5x týždenne – pondelok až piatok, t.j. pracovné dni príslušného
kalendárneho mesiaca.

2. Dodávateľ bude v pracovné dni príslušného kalendárneho roka pripravovať a vydávať
stravnú jednotku, ktorá pozostáva z jedného hlavného jedla a jednej polievky na základe
týždenného jedálneho lístka podľa výberu dôchodcu. Jedna stravná jednotka predstavuje
jeden obed pre dôchodcu.
3. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydanej stravnej jednotky pri dodržaní
všetkých hygienických a bezpečnostných predpisov.
Hmotnosť hlavného jedla, t.j. surovín v surovom stave je upravená nasledovne:
a. 150g mäso + 150 g príloha
b. 250 g múčne, resp. zemiakové jedlo
c. 450g pizza
d. objem polievky v stravnej jednotke je stanovený na 0,33 L.
4. Poskytovanie stravovania (obedov) sa vykonáva osobným odberom stravnej jednotky
dôchodcom od dodávateľa.
5. Dôchodca je povinný požiadať o poskytnutie stravovania (obed) na konkrétny pracovný
deň, na základe týždenného jedálneho lístka deň vopred osobne alebo telefonický u
dodávateľa. Jedálny lístok týždeň vopred a jeho doručenie dôchodcom zabezpečí dodávateľ v
spolupráci s objednávateľom.
6. Výška stravnej jednotky je stanovená dodávateľom, ktorý prípadné zmeny včas ohlási
dôchodcovi.

IV.
Doba poskytovania predmetu zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

V.
Cena predmetu zmluvy a spôsob jej úhrady.
1. Cena stravnej jednotky (obeda) je stanovená dodávateľom, v cene stravnej jednotky sú
zahrnuté náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.
2. Obec Tatranská Javorina určí dôchodcovi, ktorému je poskytovanie stravovanie , výšku
zľavy – na jeden obed poskytnutý dodávateľom stravovania v súlade s Uznesením Obecného
zastupiteľstva v Tatranskej Javorine č.72/2020 zo dňa 04.03.2020
Zvyšnú časť ceny stravnej jednotky (obeda) doplatí dôchodca dodávateľovi v mieste
prevádzky dodávateľa.
3. Dodávateľ mesačne predloží objednávateľovi faktúru na úhradu poskytnutých obedov pre
dôchodcov vždy najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, so splatnosťou do 7 dní odo dňa
doručenia. Objednávateľ uhradí dodávateľovi sumu za poskytnuté obedy dôchodcom na
základe predloženej faktúry dodávateľa prevodným príkazom na účet dodávateľa.
4. Pri fakturácii dodávateľ zároveň predloží tlačivo , na ktorom je uvedené meno a priezvisko
stravníka s vyznačeným počtom odobratých jedál za príslušný kalendárny mesiac. Správnosť
počtu odobratých jedál potvrdí stravník – dôchodca svojím podpisom.
5.Objednávateľ vráti nesprávne alebo neúplne vyplnenú faktúru dodávateľovi na odstránenie
zistených nedostatkov ihneď po takomto zistení. V takom prípade sa prerušuje lehota
splatnosti a nová lehota začne plynúť doručení, opravenej faktúry objednávateľa.

VI.
Osobitné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknuté reklamácie v súvislosti s predmetom zmluvy budú
riešiť do 24 hodín od ich vzniku.
2. Objednávateľovi bude umožnené kedykoľvek a bez ohlásenia kontrolovať množstvo a
kvalitu poskytnutých obedov.

VII.
Ukončenie zmluvy a dôvody odstúpenia od zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Túto zmluvu možno ukončiť písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, pričom
výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho
mesiaca po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvu je možno ukončiť tiež okamžitou písomnou výpoveďou, ak:
a) dodávateľ poruší podmienky uvedené v tejto zmluve,
b)objednávateľ zistí závažné nedostatky u dodávateľa v poskytovaní stravovania (obedov)
podľa tejto zmluvy,
c) objednávateľ sa dostane do omeškania s úhradou faktúry v zmysle čl.V tejto zmluvy o viac
ako 30 dní.
4. Ďalšou právnou skutočnosťou spôsobujúcou zánik zmluvného vzťahu je písomná dohoda
zmluvných strán.
5. V písomnej dohode sa uvedie deň, ku ktorému sa zmluvný vzťah končí. Ak deň skončenia
zmluvného vzťahu nie je v dohode uvedený, skončí sa dňom nasledujúcim po dni, keď bola
písomná dohoda uzavretá.

VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden
rovnopis.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Objednávateľ je povinný zverejniť túto zmluvu do 7 dní od jej uzavretia na webovom sídle
objednávateľa.
4. Zmeny v tejto zmluve je možné uskutočniť len písomnou formou a to formou dodatku,
pričom všetky tieto zmeny nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
dodatku na webovom sídle objednávateľa.
5. Pokiaľ by bola zistená neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého ustanovenia tejto
zmluvy, zostávajú v platnosti ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Vzniknutá medzera sa doplní
v súlade so zmyslom a účelom neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia tejto zmluvy
tak, aby zodpovedala platným právnym predpisom. Obdobne sa postupuje v prípade
preklepov, omylov v písaní alebo iných zrejmých nesprávností.
6.Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
V Tatranskej Javorine dňa 05.03.2020

Za objednávateľa:

______________________________
Alena Pitoňáková
starostka obce

Za dodávateľa:

________________________________
Nemešany s.r.o.

