
Zmluva o poskytovaní služieb 
Uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 
 

Čl. I. - Zmluvné strany  

 

Dodávateľ:        SLK - Catering, s.r.o. 

  Nová Ľubovňa 776, 065 11 Nová Ľubovňa 

  IČO: 50115723 

  DIČ: 2120183186 

  Bankové spojenie: SK87 0200 0000 0036 2135 8551 

 

Odberateľ:     Obec Jakubany 

  065 12  Jakubany 555 

  IČO: 00329924 

  DIČ: 2020698559 

                         Bankové spojenie:  SK25 0200 0000 0000 1352 7602 

 

ČL. II. – Predmet zmluvy 
 

2.1  Predmetom zmluvy je dodávka stravy – obedy pre dôchodcov obce Jakubany 

2.2  Obedy pre dôchodcov budú dodávané denne okrem víkendov a sviatkov 

2.3  Obedy budú  dodávané v termokazetách dodávateľa, výber z piatich druhov jedál 

2.4  Obedy budú dodávané v časovom rozpätí od 10,30 – 12,00 hod. 

2.5  Doprava je zabezpečená dodávateľom na dohodnuté miesto bezplatne 

 

Čl. III. – Termíny plnenia zmluvy 
 

3.1  Začiatok plnenia zmluvy je od 5. 9. 2016 

3.2  Zmluva sa uzatvára na dobu jedného roka, t.j. do 31. 8. 2017  

3.3  Obidve zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať na základe písomnej výpovede. 

3.4  Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca,     

       v ktorom bola doručená druhej zmluvnej strane 

 

Čl. IV. – Cena za služby 
 

4.1 Cena za jeden obed vrátane dopravy sa stanovuje na základe cenovej ponuky zo dňa 31. 

8. 2016 do verejného obstarávania  formou prieskumu trhu zo dňa 2. 9. 2016 

       Ku dňu podpisu zmluvy je táto cena 2,80  € vrátane DPH.  

4.2  Dodávateľ vyhotoví faktúru na základe ktorej bude strava uhradená v plnej sume. 

Súčasťou faktúry bude zoznam dôchodcov, ktorý bude priebežne aktualizovaný 

odberateľom a počet dní, kedy im bola strava dodaná.  

Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa doručenia 

 

Čl. V. – Záverečné ustanovenia 
 

5.1  Zmluva môže byť zmenená, alebo doplňovaná len na základe vzájomnej dohody     

       zmluvných strán a to formou písomného dodatku 

5.2  Zmluva sa stáva právoplatnou a účinnou dňom jej podpísania zmluvnými stranami 

5.3  Vyhotovuje sa v 4 exemplároch, každá zo zmluvných strán dostane 2 vyhotoveniach  

       tejto zmluvy 

 



 

 

Príloha: Č1.  Zoznam dôchodcov poberajúcich stravu 

    

V Jakubanoch dňa  2. 9. 2016 

 

 

 

 

                 

Za dodávateľa:  signed    Za odberateľa:  signed 

  

Karol Bondra      Ing. Ján Krajňák   

štatutár SLK -Catering, s.r.o.    starosta obce Jakubany 

 

 

 

 

 

 

 

 


