Zmluva o stravovaní
uzatvorená medzi:

Zastúpená: Mirka Strapeková
Bankové spojenie: 261 6175553/0200,
IČO: 421 70931
DIČ: 2022844824
na jednej strane, lďalej len "dodávatel"'1

VÚB expozitúra Lamač

a
Odberatel' : VIRTUS s.r.o., Gallayova u1.45, 841 02 Bratislava
Prevádzka: Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava
Zapísaná v Obch.registri vedenom Okr. súdom Bratislava l, v oddiele Sro,
vo vložke Č. 14829/B
Zastúpená: Ing. Rudolf Schichor, CSc., konatel'
Bankové spojenie: 2115063/7500,
ČSOB Bratislava
IČO: 35719664
na druhej strane, 1 ďalej len "odberatel"'1

Č1.1
Predmet zmluvy
1. Na základe tejto zmluvy bude dodávatel' pripravovať obedy pre zamestnancov odberatel'a v
stravovacom zariadení Školskej jedálne na Malokarpatskom nám.č.1, 841 03 Bratislava
2. Dodávatel' bude denne pripravovať pre odberatel'a jedno hlavné jedlo denne s
polievkou a nápojom, resp. šalátom podl'a vopred zostaveného a zverejneného
jedálneho lístka vo výdajnom mieste uvedenom v bode 1.
3. Výdaj obedov je v čase od 11,30 hod. do 14,00 hod.
4.

Odhlásiť

sa zo stravy
je možné denne od 7,30 - 8,00 hod. na telefónnom čísle
alebo 0948 757879 alebo písomne s uvedením mena a dní, na ktoré sa
stravník odhlasuje. Odhlášku je treba vhodiť včas do schránky na dverách kancelárie
školskej jedálne.

02/64781756

Čl. II
Cena a spôsob platby
1. Cena jedla, ktorú hradí odberatel' , sa člení na :
stravné náklady
prevádzkové náklady
2. Cena jedla:
stravné náklady

3. Výšku prevádzkových

1,26 €

prevádzkové náklady

0,84 €

spolu

2,10 €

nákladov určuje každoročne normatív ministerstva školstva

4. Odberatel' sa zaväzuje uhrádzať prevádzkové a stravné náklady na základe
dodávatel'om vystavenej faktúry 15.deň v bežnom mesiaci . Faktúra na úhradu stravy

na

nasledujúci mesiac zohl'adní preplatky do tohto termínu. Preplatky po tomto termíne budú
odpočíta né v nasledujúcom mesiaci.
5. Splatnosť faktúry je 10 dní od jej doručenia odberatel'ovi. V prípade neuhradenia
faktúry do doby jej splatnosti si dodávateľ vyhradzuje právo pozastaviť dodávku
obedov
6. V prípade zvýšenia alebo zníženia stravných a prevádzkových nákladov alebo zmeny
normatív bude zmluva doplnená formou dodatkov odsúhlasených obidvomi zmluvnými
stranami
ČI.III
Doba platnosti

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej
podpísania obidvoma zmluvnými stranami
2.

Dodávatel' a odberatel' sa zaväzujú navzájom sa informovať o dôležitých skutočnostiach,
ktoré môžu ovplyvniť plnenie tejto zmluvy

3. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu s 3mesačnou výpovednou lehotou. V prípade závažného alebo opakovaného porušenia
tejto zmluvy má druhá strana právo zmluvu vypovedať s 2-mesačnou výpovednou
lehotou, pri obzvlášť závažnom porušení s okamžitou platnosťou. Výpovedná lehota
začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej strane
4. Táto zmluva môže
zmluvnými stranami

byť zmenená

len písomnými

dodatkami

podpísanými

obidvomi

Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1. Pre vzájomný zmluvný vzťah platia príslušné ustanovenia
a Občianskeho zákonníka a ďal'šie súvisiace právne predpisy

Obchodného

zákonníka

2.

Prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú obidve zmluvné strany riešiť
prednostne vzájomnou dohodou

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 troch rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje za originál, vlastnoručne podpisujú. Dve
vyhotovenia sú určené pre dodávatel'a a jedno pre odberatel'a

f.tf. .. ( .. lI?iV .

V Bratislave, dňa: ..
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Mirka Strapeková, riaditel'ka ŠJ
dodávatel'
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Ing. Rudolf Schichor CSc., konatel'
odberatel'
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