
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 

uzatvorená v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka 

 

 

 
1. Obchodné meno:                Vývarovňa Šebeš, s.r.o. 

Sídlo:                     Vranovská 23, 080 06 Prešov             
IČO:                      54003806 
Číslo účtu:                 SK45 0200 0000 0044 9707 6956 
IČ DPH:                     SK2121546372 
Zastúpená:                 Radka Šotiková 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka číslo 4267/P 

 
a 

 

 
2. Obchodné meno:  Denný stacionár Haršačanik 

Sídlo:   Obec Záborské 
IČO:   0328014 
Číslo účtu:  SK82 0200 0000 0000 2102 1572 
IČ DPH:  
Zastúpená:  Kristína Maliňáková, starostka 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka číslo  

 
uzatvárajú zmluvu od 17.01.2022 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

 
1. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť poskytovanie stravovania 

zamestnancom odberateľa formou objednaných hotových jedál podľa aktuálneho 
jedálneho lístka poskytovateľa na dobu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, za 
čo sa odberateľ zaväzuje uhrádzať poskytovateľovi dohodnutú cenu špecifikovanú 
v článku III. tejto zmluvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať zamestnancom odberateľa stravu podľa vopred 

objednaného množstva na základe jedálneho lístka a to v pracovných dňoch pondelok – 
piatok. 

 
2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jedálny lístok poskytovateľa bude obsahovať na každý  
       pracovný deň pracovného týždňa 3 druhy polievky, 6 druhov hlavného jedla a 10 druhov   
       jedál na objednávku. Odberateľ sa zaväzuje podľa predloženého jedálneho lístka  
       poskytovateľa objednať konkrétny počet hotových jedál na každý deň pracovného  
       týždňa. Hotovým jedlom sa na účely tejto zmluvy rozumie polievka a určený druh  
       hlavného jedla.  

 

 
2. Výdaj stravy zabezpečí poskytovateľ v pracovných dňoch pondelok až piatok. 
 

 

 

Článok III. 

 
Cena a platové podmienky 

 
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za jedno obedové menu je 3,50 € s DPH vrátane  
dopravy 

 
3.2. Zamestnanci odberateľa si vyberú z jedálneho lístka jedlo, ktoré potom nahlásia      
        dodávateľovi buď telefonicky alebo na email do 8.30 hod daného dňa. 

 
3.3. Cenu jedla môže poskytovateľ po dohode s odberateľom upravovať podľa vývoja cien  
        vstupov na trhu. 

 
               3.4. Za odobrané obedy poskytovateľ vystaví faktúru odberateľovi 1x mesačne so         
                      splatnosťou 14 dní. 

 

 

 

Článok IV. 

 
Ostatné dojednania 

 
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny tejto zmluvy sa vykonajú formou         
       dodatkov k zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

 
 

 



4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť: 

a) jednostranným odstúpením poskytovateľa v prípade, že odberateľ neuhradil v lehote 
splatnosti 2 faktúry poskytovateľa. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia 
odberateľovi alebo dňom vrátenia neprevzatej zásielky 

 
b) jednostranným odstúpením odberateľa v prípade nedodržania niektorej z povinnosti 
uvedených v tejto zmluve. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia 
odberateľovi alebo dňom vrátenia neprevzatej zásielky 

 
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo strán aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 
2 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane 

 
d) písomnou dohodou zmluvných strán 

 
4.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach po jednom vyhotovení pre každú zo  
        zmluvných strán. 

 
4.4. Zmluvné strany si túto dohodu prečítali a prehlasujú že zmluve porozumeli a jej     
        uzatvorenie je prejavom ich slobodnej vôle. 

 
4.5. Táto zmluva nadobúda účinnosť podpisom oboma zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa:  .....................                                                V Prešove dňa: ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................                    .......................................................... 
Dodávateľ:  Radka Šotiková – konateľka                          Odberateľ:  

 


