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Zmluva
o poskytovaní stravovania v školskej jedálni

l. Zmluvnéstrany

Dodávatel': OBEC Nižný Krucov, Obecný úrad c. 48, 093 01 Vranov nad Topl'ou
Zastúpený: Mgr. Vladimíra Hermanovská - starostka obce
ICO: 00332615
DIC: 2020630260

Bankové spojenie: VÚB a.s. Vranov nad Toplou
Císlo úctu: 1665140256 / 0200 - obstarávacia cena surovín
Císlo úctu: 18127632/0200 - osobné a vecné náklady

Odberatel': Obec Merník, 094 23
Zastúpený: Milan Madura - zástupca starostu obce
ICO: . 00332569
DIC: 2020630216

Bankové spojenie: VÚB a.s. Vranov nad Toplou
Císlo úctu: 24420632 / 0200

;

II. Predmet zmluvy

1. Obec Nižný Krucov vo svojom zariadení Materskej škole v Nižnom Krucove bude
poskytovat zo svojej školskej jedálne obedy pocas pracovll)"chdní pre odberatela OBEC
Merník pre ich školské zariadenie - Materskú školu v Memíku .

III. Cas plnenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu urcitú od 05.09.2016 do 30.06.2017.

IV. Cena a platobné podmit~nky

1. Cena jedla je stanovená dohodou vo výške 1,90 € a predstavuje vecné náklady, osobné
náklady a obstarávaciu cenu surovín, z toho materiálne nÚkiadysú 0,64 € , osobné a vecné
náklady 1,26 € pre MŠ a pre dospelého stravníka 2,38 e' z toho materiálne náklady sú
1,12€ , osobné a vecné náklady 1,26 € .

2. Vedúca ŠJ pri MŠ Nižný Krucov poplatky za stravovanie b\!de vyberat na základe faktúry
v posledný odberný den v mesiaci.

V. Vecné podmienky

1. Obec Merník bude odoberat stravu denne vo svojej réžii vo varných kanviciach, ktoré
spínajú kritériá HACCP. Odberatel' sa zaväzuje, že den vopred bude nahlasovat pocet
obedov. Minimálny pocet odobratých obedovje stanovenfÚa desat obedov denne.

2. V case školských prázdnin, alebo inej prekážky zo strany dodávatela nebude odberatelovi
poskytovaná strava.



VI. Záverecné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnost dnom podpisu oboma zmluvnými stranami. V zmysle §47a
ods.l Obcianskeho zákonníka táto zmluva je úcinná dnom nasledujúcim po dni jej
zverejneniana webovomsídlezmluvnýchstrán. .

2. Túto zmluvu možno menit, alebo dopÍnat len po vzájomnom súhlase oboch zmluvných
strán. Zmeny a doplnky musia mat písomnú formu a budú tvorit dodatky k tejto zmluve.

3. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpit písomnou formou s udaním dôvodu.
Výpoved zmluvy zacína plynút od prvého dna nasledujúceho mesiaca odo dna dorucenia
výpovede druhej strane. Výpovedná lehotaje 3 mesiace.

4. Ak nie je v zmluve ustanovené inak, riadia sa právne vztahy v nej vznikajúce
a vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Obcianskeho
zákonníka.

5. Zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
6. Zmll1vnéstany sú viazané prejavmi svojej vôle urobenými v tejto zmluve a vyhlasujú, že

ich zmluvná volnost nie je obmedzená, že majú právo nakladat s predmetom zmluvy,
zmluva vyjadruje ich slobodný a vážny úmysel, súhlasia s jej obsahom, zmluvné prejavy
sú im dostatocne zrozumitelné a urcité a právny úkon je urobený v predpísanej forme,
zmluva neodporuje zákonu ani dobrým mravom, zmluvu precítali a na znak súhlasu
zmluvu vlastnorucne podpisujú.

V Nižnom Krucove, dna 02.09.2016


