
Z m l u v a  o  p o s k y t o v a n í  s l u ž i e b  
uzatvorená podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka 

 
 

Objednávateľ: Obec Kluknava  
v zastúpení:  Ing. Štefan Kováč, starosta obce 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 
č.účtu:   
IBAN:  
IČO:  00329274 
DIČ: 2021331477 

 
Dodávateľ:     Eva Balogová, 082 38 Ovčie  

Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa a.s. Prešov 
č.účtu:  
IČO: 43459153 
DIČ:  1048491158 

 
 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je dovoz stravy pre Základnú školu Kluknava č. 43 a elokované 
pracovisko Richnava. Dovoz stravy zabezpečí dodávateľ služby vlastným motorovým 
vozidlom – typ Renault Kangoo a to 2x denne s prvým príchodom do 9,00 hod a druhým 
príchodom do 11,30 hod. 
Určený zamestnanec prevezme od zamestnanca ZŠ Kluknava vlastné hygienicky nezávadné 
termonádoby, v ktorých sa bude prevážať výhradne strava pre náš subjekt a nakladá s nimi 
tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, prípadne strate. Škodu za stravu, alebo preukázateľné 
poškodenie nádob sa dodávateľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi služby.  
Objednávateľ zaväzuje dodávateľa služby, aby vo svojom motorovom vozidle mal vyčlenený 
hygienicky nezávadný priestor na prepravu termonádob so stravou. 
Objednávateľ služby vyžaduje od dodávateľa všetky náležitosti týkajúce sa dovozu stravy, 
ako aj zdravotný preukaz zamestnanca, ktorý preváža stravu a manipuluje s termonádobami. 
 

Povinnosti dodávateľa služby 

Dodávateľ služby zodpovedá za včasné a hygienicky nezávadné dodanie stravy pre 
objednávateľa. 
Dodávateľ je povinný zabezpečiť náhradu v prípade, že sám z technických a iných príčin 
nebude môcť zabezpečiť prepravu stravy, včas na to upozorniť a túto zmenu oznámiť 
objednávateľovi služby. 
 

Povinnosti objednávateľa služby 

Objednávateľ služby sa zaväzuje včas informovať dodávateľa služby o uzatvorení prevádzky 
ZŠ Kluknava z dôvodov prázdnin, karantény, resp. Z iných dôvodov. 
Objednávateľ služby sa zaväzuje uhradiť faktúry za poskytnuté služby v lehote splatnosti 
faktúry. 
 

 



Cenové podmienky 

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ služby zabezpečí denný dovoz stravy za cenu 7,- €. 
Celková fakturovaná mesačná výška nákladov dodávateľa služby je cena za denný dovoz 
stravy, t.j. 7,- € vynásobená počtom pracovných dní, počas ktorých dodávateľ zabezpečoval 
dovoz stravy. 
Uvedená cena bude predmetom fakturácie zo strany dodávateľa so 14-dňovou lehotou 
splatnosti po ukončení kalendárneho mesiaca. 
 

Ďalšie dojednania 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.4.2015. 

 
Vypovedanie zmluvy 

1. Dohodou zmluvných strán. 
2. Výpoveďou jednej zo zmluvných strán na základe vážnych dôvodov neplnenia 

jednotlivých článkov zmluvy. 
3. Vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán s výpovednou dobou tri 

kalendárne mesiace. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.  

 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy len písomne po vzájomnej dohode.  
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy dôsledne oboznámili, 

súhlasia s jej obsahom a na znak toho ju podpisujú. 
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce. 
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, y ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 
 

 
V Kluknave, 30.3.2015 
 
 
 
 
 
 
 

     Eva Balogová         Ing. Štefan Kováč, starosta obce 

dodávateľ  objednávateľ 
                         


