
Zmluva

o spôsobe úhrady príspevku obce pri zabezpečovaní stravovania dôchodcov

uzatvorená medzi

Objednávateľ: Obec Orlov
Štatutárny zástupca: JUDr. Peter Timočko – starosta obce
Sídlo: 065 43  Orlov 119
IČO: 00330108
DIČ: 2020698757
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Stará Ľubovňa
Číslo účtu: SK80 0200 0000 0000 1252 4602
(ďalej len ako „ objednávateľ“)

a

Dodávateľ: Kardano s. r. o.
V zastúpení: Jozef Šidlovský
Sídlo: Nám. SNP 522, 065 44 Plaveč
IČO: 53137353
DIČ: 2121290149
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Stará Ľubovňa
Číslo účtu: SK72 0200 0000 0042 4015 3055
(ďalej len ako „ dodávateľ“)

Čl. I
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov obce Orlov
(poskytovanie  obedov)  a  záväzok  objednávateľa  uhradiť  príspevok  na  stravovanie  dôchodcov
dodávateľovi.

Čl. II
Podmienky poskytovania stravy

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať stravu päťkrát týždenne (pondelok až piatok, t. j. v pracovné
dni príslušného kalendárneho mesiaca).

2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydanej stravnej jednotky pri dodržaní všetkých
hygienických a bezpečnostných predpisov.

3. Dodávateľ bude poskytovať stravovanie formou donášky stravnej jednotky (obedu) na konkrétnu
adresu na základe žiadosti dôchodcu.

Čl. III
Cena služby a spôsob úhrady

1. Občan obce – dôchodca uhrádza z ceny stravnej jednotky rozdiel medzi cenou obeda dodávateľa
stravy a výškou príspevku obce, a to podľa skutočne odobratého množstva (počtu obedov).



2. Výška príspevku obce Orlov je 0,70 € na jedno odobraté jedlo (obed).

3.  Výška  stravnej  jednotky  je  stanovená  dodávateľom,  ktorý  prípadné  zmeny  včas  ohlási
dôchodcovi.

4.  Dodávateľ  mesačne  predloží  objednávateľovi  faktúry  na  preplatenie  doplatku  poskytnutých
obedov pre dôchodcov vždy najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, so splatnosťou do 10 dní
odo dňa doručenia.

5.  Objednávateľ  uhradí  dodávateľovi  príspevok  priznaný  dôchodcovi  na  základe  predloženej
faktúry dodávateľa  prevodným príkazom na  účet  dodávateľa  do doby od doručenia  faktúry do
uplynutia posledného dňa splatnosti faktúry.

6.  Objednávateľ  vráti  nesprávne  alebo  neúplne  vyplnenú  faktúru  dodávateľovi  na  odstránenie
zistených  nedostatkov  ihneď  po  takomto  zistení.  V  takom  prípade  sa  preruší  plnenie  lehoty
splatnosti  nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

7.  Súčasťou  faktúry doručenej  objednávateľovi  bude  menný  zoznam dôchodcov  –  odberateľov
stravy, počet odobratých obedov v príslušnom mesiaci a podpis odberateľa stravy.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

1.  Zmluva  sa  môže  ukončiť  písomnou  výpoveďou,  písomnou  dohodou  zmluvných  strán  alebo
odstúpením od zmluvy.

2.  Zmluva  sa  vyhotovuje  v  2  rovnopisoch,  z  ktorých  každá  zo  zmluvných  strán  obdrží  jeden
rovnopis.

3.  Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom podpísania  oboma  zmluvnými  stranami  a  účinnosť  dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia.

4. Zmeny v tejto zmluve je možné uzatvoriť len písomnou formou a to formou dodatku, pričom
všetky tieto zmeny nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola
uzatvorená  v  tiesni  za  nápadne  nevýchodných  podmienok,  zmluvu  si  prečítali,  jej  obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Orlove, dňa 01.10.2020.

podpis podpis
                                                                                                                   
JUDr. Peter Timočko, starosta obce Jozef Šidlovský
za objednávateľa za dodávateľa


