Zmluva o stravovaní dôchodcov
uzatvorená podľa
§ 51 Občianskeho zákonníka
Poskytovateľ:
Prevádzka:

Marta Straková
Penzion Flórián, Vrakúň č.208
IČO: 33739510
(ďalej „poskytovateľ“)
a

Žiadateľ:

Obec Vrakúň
Nám.sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň
PaedDr.Štefanom Fazekasom, starostom obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Dunajská Streda
č.ú. 922626122/0200
IČO: 00305821
DIČ: 2021139835
(ďalej len „ žiadateľ“)

Zastúpený:

uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní stravy pre dôchodcov vo veku od 65 rokov za
nasledovne dohodnutých podmienok.
Čl. I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania obedov pre dôchodcov s trvalým
pobytom v obci Vrakúň a poskytovanie príspevku na obedy.
Čl. II
Doba plnenia zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1.4.2015.
Čl. III
Podmienky plnenia zmluvy
1. Poskytovateľ bude občanom – dôchodcom obce Vrakúň poskytovať stravu v zariadení
Penzionu Florian Vrakúň
2. Strava sa bude dôchodcom poskytovať 1 krát denne ( obed) v čase od 11:30 do 13:00
hod. počas pracovných dní v týždni priamo v zariadení jedálne Penziónu Vrakúň a.s.
3. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní
všetkých hygienických a bezpečnostných predpisov.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že včas oznámi žiadateľovi zmenu výšky stravnej jednotky
a aj každú odstávku, kedy sa obedy neposkytujú.

5. Hodnota poskytovaných obedov sa v čase uzatvorenia tejto zmluvy stanovuje na sumu
3,00 eura za obed ( slovom: tri eurá ) od 1.4.2015 s tým, že sa cena stravy sa upravuje
v nadväznosti na úpravu cien surovín a ostatných režijných nákladov. Toto oznámi
poskytovateľ žiadateľovi 1 mesiac vopred a zmena ceny obedov sa upraví dodatkom.
6. Žiadateľ bude stravníkom – dôchodcom prispievať na obedy vo výške určenej vo VZN
obce, t.j. 0,50 €.
7. Žiadateľ oznámi poskytovateľovi zoznam stravníkov, ktorí sa budú v zariadení
stravovať do 10 dní nasledujúceho mesiaca.
8. Stravníci- dôchodcovia uhradia cenu za odobraté obedy priamo poskytovateľovi.
Poskytovateľ predá stravníkom stravné lístky za zníženú sumu priamo v stravovacom
zariadení, ktorý sa rovná maximálne počtu pracovných dní v danom stravovacom
mesiaci.
9. Poskytovateľ po skončení mesiaca vystaví žiadateľovi faktúru s uvedením počtu
odobratých obedov za fakturačné obdobie do 10 dňa nasledujúceho mesiaca. Prílohou
faktúry poskytovateľa bude zoznam stravníkov- dôchodcov .
10. Žiadateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru poskytovateľovi zo svojich stravujúcich
dôchodcov do 10 dní od jej doručenia.
Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny k tejto zmluve možno uskutočniť iba písomným dodatkom podpísaným
obidvomi zmluvnými stranami.
2. Túto zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať v 1 mesačnej výpovednej lehote, ktorá
začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňa 1.4.2015.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie obdrží
poskytovateľ a jedno žiadateľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle,
zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si
prečítali , jej obsahu porozumeli a mali možnosť ovplyvniť jej obsah.
Vo Vrakúni, dňa 31.03.2015

.........................................................
žiadateľ
PaedDr.Štefan Fazekas
starosta obce

........................................................
poskytovateľ
Marta Straková

