Zmluva o poskytovaní stravovania
podľa § 51 Občianskeho zákonníka v spojení s § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník
práce)v platnom znení
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Odberateľ:
názov:
Základná umelecká škola Heľpa
zastúpený:
akad. maliarka Erika Šándorová - riaditeľka
sídlo:
Školská 590/3
IČO:
51098989
DIČ:
2120595906
IBAN:
SK11 5600 0000 0049 1189 2001
Číslo účtu :
4911892001/5600
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Brezno
ďalej len „odberateľ“
a
Dodávateľ:
názov:
zastúpený:
sídlo:

IČO:
DIČ:
IBAN:
Číslo účtu :
Bankové spojenie:

Obec Heľpa
Petrom Hyriakom
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00 313 424
2021223083
SK09 5600 0000 0020 0212 6001
2002126001/5600
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Brezno

ďalej len „dodávateľ“
Článok I.
Predmet zmluvy a vymedzenie pojmov.
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov Základnej umeleckej
školy Heľpa a vymedzenie podmienok, za ktorých bude strava poskytovaná. Pod pojmom zabezpečenie
poskytovania stravovania sa rozumie podávanie, resp. zabezpečenie podávania stravy v súlade
s článkom III.
Článok II.
Čas a miesto plnenia
Dodávateľ je povinný zabezpečiť stravu počas školského roka a jedného letného mesiaca, v ktorom bude
prebiehať výchovno-vzdelávací proces detí v školách zriadených Obcou Heľpa. Strava bude
poskytovaná v priestoroch Školskej jedálne v obci Heľpa v súlade so schváleným prevádzkovým
poriadkom.

Článok III.
Cena a spôsob úhrady
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena stravy je nasledovná:
- obed (polievka a hlavné jedlo) je vo výške 2,55 € (slovom dve eurá
a päťdesiatpäť centov.
2. Dodávateľ 1x mesačne predloží odberateľovi faktúru na preplatenie odobratej stravy, vždy
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po uskutočnenom plnení so splatnosťou 15 dní v
prospech účtu dodávateľa.
3. Dodávateľ uvádza na faktúre počet odobratých jedál pre zamestnancov odberateľa.
4. Odberateľ uhrádza cenu podľa skutočne odobratého množstva stravy úhradou faktúry
na účet dodávateľa vždy v lehote splatnosti.
5. Ak dodávateľ vplyvom zvýšenia cien potravín, el. energie, plynu a ďalších položiek týkajúcich
sa výroby jedál nebude môcť zabezpečiť obed v dohodnutej cene, oznámi túto skutočnosť
odberateľovi za účelom vypracovania dodatku k zmluve o stravovaní.
Článok IV.
Ďalšie dohodnuté podmienky
1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi návrh jedálneho lístka vždy na jeden celý týždeň
vopred. Návrh jedálneho lístka poskytne dodávateľ odberateľovi najneskôr každý piatok do
12:00 h, ktorý predchádza týždňu, ktorého sa návrh obedového menu týka, prostredníctvom
internetového portálu www.helpa.sk, kde bude tento aktuálny jedálny lístok zverejnený.
2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých
hygienických a bezpečnostných predpisov.
3. Odberateľ nahlasuje počet odobratých jedál najneskôr jeden deň vopred , najneskôr do 14.00
hod.
Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára od 4. 9. 2017 a na dobu neurčitú.
2. Ukončenie zmluvy môže nastať:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) výpoveďou jednej zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac a začína
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane;
výpoveď musí byť písomná
c) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade v prípade podstatného porušenia povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť preukázateľne v písomnej
forme doručené zmluvnej protistrane. Dňom doručenia písomného prejavu vôle odstúpenia
od zmluvy jednou zo zmluvných strán zmluva zaniká. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka
nároku na zaplatenie nároku na náhradu škody spôsobenej porušením povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú vysporiadať vzájomné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy
najneskoršie do termínu jej uplynutia. Záväzky, ktoré vzniknú z dodávateľských vzťahov po
uplynutí zmluvy sa odberateľ zaväzuje uhradiť na základe doručenej vyúčtovacej faktúry
dodávateľa.

4. Dohodnutý obsah tejto zmluvy je možné meniť iba na základe dohody oboch zmluvných
strán, formou písomného očíslovaného dodatku, podpísaného obidvoma zmluvnými
stranami. Návrhy dodatkov môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, po dve vyhotovenia
pre každú zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcich porozumeli,
pričom svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že táto zmluva nebola
uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi.

V Heľpe, dňa 4.9.2017

Za odberateľa:

Za dodávateľa:

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

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

akad. maliarka. Erika Šándorová
riaditeľka

Peter Hyriak
starosta obce

