
ZMLUVA   O   POSKYTOVANÍ   STRAVY 

 

 

 

Dodávateľ:     Základná škola Laborecká 66 Humenné 

Obchodný názov spoločnosti:  Základná škola Laborecká 66 Humenné   

Sídlo:      Laborecká 66, 066 01 Humenné    

IČO:      37874101      

DIČ:      2021635077      

Bankové spojenie:    Tatra banka    

Číslo účtu:     SK85 1100 0000 0026 2955 1992    

Zastúpený:     PaedDr. Alexander Fecura, riaditeľ    

Kontakt:     057 77 677 92, 0905 433 945     

Email:      riaditel@zslaborecka.sk    

 

 

Odberateľ:     Centrum pre deti a rodiny Snina 
Obchodný názov spoločnosti:  Centrum pre deti a rodiny Snina 

Sídlo:      Ul. Partizánska 1057/21, 069 01 Snina 

IČO:      00520608 

DIČ:      2020794809 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

Číslo účtu:     SK1181800000007000421595 

      BIC-SPSRSKBA 

Zastúpený:     Ing. Anna Fariničová, riaditeľka 

Kontakt:     057 2433001, 0907 990 460 

Email:      ddh@stonline.sk 

 

uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní stravy pre deti CDR 

 

I.  

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka stravy pre deti detského domova a podmienky, za ktorých 

bude strava dodávaná. 

 

II. 

Podmienky poskytovania stravy 

 

1. Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne stanovený počet obedov a to jedno hlavné jedlo 

a polievku podľa receptúr racionálneho stravovania na základe týždenného jedálneho lístka 

v čase od 1130 hod do 1400 hod. 

2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých 

hygienických a bezpečnostných predpisov. 

3. Strava bude poskytovaná v stravovacom zariadení základnej školy, t.j. školskej jedálni. 

4. Odberateľ je povinný nahlasovať úpravu počtu odobratých obedov deň vopred do 14:00  h 

alebo najneskôr do 7:00 h ráno v deň odobratia stravy osobne, alebo na telefonicky u vedúcej 

školskej jedálne. 

 

 

 

 



III. 

Doba plnenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu od 03. 09. 2020 do 29. 06. 2021. 

2. Odberateľ môže v prípade nedodržania podmienok uvedených v článku II. bod 1.,2., od 

zmluvy odstúpiť. 

 

IV. 

Cena za služby a spôsob úhrady 

 

1. Konečná cena jedného jedla je stanovená podľa finančných pásiem nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a príslušného VZN mesta Humenné 

2. Stravné bude fakturované mesačne, na základe skutočne odobratých obedov, najneskôr do 15. 

dňa v mesiaci predchádzajúcom so splatnosťou 14 dní. 

 

V. 

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 odobratej   

            stravy. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom po zverejnení. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží odberateľ 

a jedno dodávateľ. 

3. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka v platnom znení. 

4. Obe zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav ich slobodnej vôle, poznajúc jej obsah, 

ako aj dôsledky z nej vyplývajúce, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok 

a zároveň prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 

 

 

V Humennom, dňa 2.9.2020     V Snine, dňa ......................... 

 

 

 

 

 

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

        za dodávateľa          za odberateľa 

 


