
Zmluva 

o poskytovaní stravovania pre dôchodcov 
č. 1 / 2020 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

Dodávateľ: 

Názov                    MOSCATO  s.r.o.  

Sídlo:           Osloboditeľov  510/158, 044 11  Trstené pri Hornáde 

Prevádzka:             Pivnica Trstené 

IČO:                       46 427 643 

( ďalej len „dodávateľ“ ) 

 

Odberateľ 

Názov:  Obec Čaňa  

Sídlo:   Osloboditeľov  22,  044 14  Čaňa 

Zastúpená:   Michalom Rečkom, starostom obce 

IČO:   00 324 060 

DIČ:   2021235887 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s. 

IBAN:   SK72 5200 0000 0000 0878 2692                    
( ďalej len „odberateľ“) 
 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

1.    Predmetom  tejto   zmluvy   je   poskytovanie  stravy  pre  dôchodcov  a  stanovenie    

       podmienok, za ktorých bude strava poskytovaná. 

 

Čl. III. 

Podmienky poskytovania stravy 
 

1.   Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať odberateľovi v pracovných dňoch, t. j.  pondelok až  

      piatok  stanovený počet obedov, a  to  jedno  hlavné  jedlo  a  polievku  podľa  receptúr  

      racionálneho stravovania na základe vopred zostaveného jedálneho lístka. 

2.   Dodávateľ  sa  zaväzuje  zabezpečiť  výdaj  objednaného počtu obedov  do  prepravných   

      nádob v sídle prevádzky vo vyhradenom čase od 11,30 hod. do 12,30 hod. 

3.   Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržaní všetkých  

      hygienických a bezpečnostných predpisov. 

4.   Dodávateľ sa zaväzuje, že včas oznámi odberateľovi prípadnú zmenu výšky stravnej   

      jednotky a aj každú odstávku, kedy sa obedy neposkytnú. 

5.   Odberateľ je povinný zabezpečiť odber objednaného počtu obedov každý pracovný deň  

      v čase od 11,30 hod. do 12,30 hod. a rozvoz stravy autom určeným na prepravu stravy   

      pri dodržaní hygienických predpisov. 

6.   Odberateľ  je  povinný  nahlasovať  úpravu počtu odobratých obedov minimálne jeden   

      pracovný  deň  vopred, v prípade víkendov a sviatkov je odberateľ povinný nahlasovať  

      úpravu  počtu  odobratých  obedov  v  pracovný  deň  pred víkendom resp. sviatkom do   

      12,00 hod. 

 

 



 

Čl. IV. 

Doba plnenia 
 

1.   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.7.2020 do 31.8.2020. 

2.   Odberateľ môže v prípade nedodržania podmienok v článku III. bod 1., 2., 3. a 4. od  

      zmluvy odstúpiť. 

3.   Zmluvu  je  možné  vypovedať  písomnou  výpoveďou  jednej zo strán, s výpovednou  

      lehotou jeden mesiac, ktorá začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca od  

     doručenia výpovede, resp. vzájomnou dohodou oboch strán. 

 

Čl. V. 

Cena za služby a spôsob úhrady 
 

1.  Cena za jeden obed (polievka a hlavné jedlo ) je vo výške 3,20 €. 

2.  Stravné  bude  uhrádzané  mesačne,  na  základe vystavenej faktúry dodávateľom s  

     uvedením počtu poskytnutých obedov za fakturačné obdobie, najneskôr do 15. dňa    

     nasledujúceho kalendárneho mesiaca s dobou splatnosti 10 dní od jej doručenia.  

 

Čl. VI. 

Reklamácie a sankcie 
 

1.  Zmluvné  strany  sa  dohodli, že vzniknuté reklamácie budú riešiť do 24 hodín od ich  

     vzniku. 

2.  Odberateľ  je  povinný  viesť  si  internú  evidenciu  mesačného  menného  prehľadu  

     počtu odobratých jedál.  
 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a  účinnosť dňom  

     nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke odberateľa. 

2.  Vzťahy  touto  zmluvou  výslovne  neupravené  sa  spravujú príslušnými ustanoveniami 

     obchodného zákonníka v platnom znení. 

 3.  Prípadné  zmeny  a  doplnky  zmluvy  je  možné riešiť len písomne dohodou zmluvných  

      strán formou dodatku. 

4.  Táto zmluva  je  vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží   

     odberateľ a jedno dodávateľ zmluvných strán. 

5.  Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že  si  zmluvu  prečítali,  jej  obsahu  porozumeli a na    

     znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju aj    

     podpísali.  
 

 

V Čani dňa 30.6.2020 
 

Za dodávateľa:                                                          Za odberateľa: 

 

 

 

 

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

 MOSCATO s.r.o.                                                      Obec Čaňa 

 štatutárny zástupca spoločnosti                                 Michal Rečka, starosta obce  


