
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ POSKYTOVANIA STRAVOVANIA
Č. TRS – Ocú – 120/2021- 234

Článok 1
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Trstín
Sídlo: Trstín 95, 919 05 Trstín 
IČO: 00 313 122
DIČ: 2021175739
IČ DPH: neplatiteľ
V zastúpení: Ing. Peter Hlávek – starosta obce
Bankové spojenie: VÚB
IBAN: SK43 0200 0000 0000 0852 4212
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Dodávateľa:

Obchodné meno: ŠIMON-Q s.r.o.
Sídlo: Kultúrny dom, SNP 87, 919 04 Smolenice
IČO: 36239500
DIČ: 2021520512
Zapísaný: v ORSR, odd. Sro, Vložka číslo:  12303/T
V zastúpení: Radko Mráz - konateľ
IBAN: 
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Článok 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom  Zmluvy  je  zabezpečenie  stravovania  pre  zamestnancov  obce  Trstín.  Pod
pojmom zabezpečenie poskytovania stravovania sa rozumie zabezpečenie jedného teplého
hlavného jedla, pričom teplým hlavným jedlom sa rozumie najmä tepelne upravené hlavné
jedlo vrátane teplej polievky na osobu/pracovný deň.

2. Počet  stravných  jednotiek  bude  upresňovaný  objednávkovým  spôsobom  v deň  ich
odberu. 

3. Dodávateľ bude predkladať jedálny lístok do 08:00 hod. prvého pracovného dňa v týždni
jeho platnosti. 

4. Jedálny lístok bude obsahovať možnosť výberu z troch hlavných jedál, z čoho bude jedno
jedlo bezmäsité, ďalej bude uvedená  hmotnosť jedál a zoznam alergénov.



5. Dodávateľ  bude pripravovať jedlá vo vlastnom zariadení na základe objednávok podľa
platného jedálneho lístka. 

6. Dodávateľ  zabezpečí  dovoz hotových jedál  v  jednorazových obaloch k odberateľovi  na
vlastné náklady. 

7. Predpokladaný rozsah zákazky na obdobie 1.4.2021 – 31.3.2023: 

a. počet pracovných dní - 504

b. počet osôb, ktorým bude poskytované stravovanie – 8

c. počet obedov v období 2 rokov – 4 032

Článok 3
Doba trvania zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 2 rokov od 1.4.2021 do 31.3.2023.

Článok 4
Cena jedla

1. Cena za jedno jedlo 3,75 EUR bez DPH a 4,50 EUR s DPH.

2. Cena za celý predmet zmluvy celkom 15 120,00 EUR bez DPH a 18 144,00 EUR s DPH.

Článok 5
Platobné podmienky

1. Dodávateľ vystaví odberateľovi faktúru mesačne, vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca
podľa skutočne odobratého množstva jedál odsúhlaseného odberateľom.

2. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.

Článok 6
Zánik zmluvy

1. Táto Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, dohodou zmluvných strán
alebo odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán.

2. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné  a  musí  byť  preukázateľne doručené  druhej



Zmluvnej  strane.  V odstúpení musí byť uvedený dôvod odstúpenia tak, aby bol jednoznačne
identifikovateľný a nezameniteľný s iným dôvodom, inak je odstúpenie neplatné. Odstúpenie
je účinné dňom doručenia Zmluvnej strane.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej  zverejnenia  na webovom sídle
Objednávateľa.

2. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, jedno (1) vyhotovenie pre každú
zo Zmluvných strán.

3. Meniť a dopĺňať túto Zmluvu možno výlučne písomnými dodatkami, ktoré musia byť
číslované a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s jej obsahom oboznámené, a že
túto Zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, a že záväzky z nej vyplývajúce sa zaväzujú plniť riadne a včas.

V Trstíne, dňa .................... V Smoleniciach, dňa .....................

.................................................... ....................................................
Ing. Peter Hlávek  Radko Mráz
Starosta obce Trstín  konateľ spoločnosti ŠIMON-Q s.r.o.  


