
Zmluva o stravovaní stravníkov

Zmluvné strany:

Dodávateľ: Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20,06601 Humenné
Zastúpený: Ing. Anton Švelta, riaditeľ
Bankové spojenie: IBAN SK81 8180000000700051 7917
IČO: 00893358
DIČ: 2021213931
Kontakt: 0903 487 577
na strane jednej (ďalej aj ako dodávateľ)

a
Odberateľ: Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou

Daxnerova 90,093 Ol Vranov nad Topľou
Zastúpený: Ing. Vincent Pihulič, riaditeľ Centra pre deti a rodiny
Bankové spojenie: IBAN: SK0881800000007000419321
IČO: 00188778
DIČ:2020640666

na strane druhej (ďalej aj ako odberateľ)

a ďalej v zmluve aj ako zmluvné strany sa dohodli, že uzatvárajú podľa ustanovenia § 51
zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení platnom v čase uzatvorenia tejto
zmluvy túto

zmluvu o stravovaní stravníkov odberateľa:

. článok I.
Predmet zmluvy

l. Na základe tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje, že bude pre odberateľa denne
zabezpečovať a podávať obedy pre žiaka Adrián Červeňák .

2. Dodávateľ bude tieto obedy pre odberateľa zabezpečovať a podávať vo svojej školskej
jedálni , ktorá je v ekonomickom prenájme na ul. Štefánikovej Č. 1550/20
v Humennom formou samoobsluhy v čase od 11,05 hod. do 14,00 hod.

článok II.
Cena predmetu zmluvy

1. Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať dodávateľovi stravné za zabezpečenú a podanú stravu
za jedného žiaka vo výške 1,30 € za jeden obed na základe vyúčtovania dodávateľa.

2. Dodávateľ vykoná vyúčtovanie odberateľovi v školskom roku 2018/2019 na základe
skutočne odobraných stravných lístkov žiakom počas bežného kalendárneho mesiaca.
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2. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu
s jedno mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť odo dňa
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni ani za
inak nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak
čoho ju v dvoch vyhotoveniach vlastnoručne podpisujú.

4. Každá zmluvná strana obdrží jedno podpísané vyhotovenie tejto zmluvy.

V Humennom dňa 07.01.2019
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