
                                   ZMLUVA       č.  3/2013 
 
 
             na   rozvoz     stravy    do   materských   škôl 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
DODÁVATEĽ:              Marta  Debnárová,nar.11.05.1952   
Rodné číslo:                    525511  110  bytom Boliarov 21   044 47 
IČO:                                30251451 
Bank.spojenie:                SLSP Bidovce – 0444630812/0900 
 
 
ODBERATEĽ:               OBEC  ĎURĎOŠÍK 
Zastúpená:                       Iveta Hadašová  , starostka 
IČO:                                 00 00 324 124 
Sídlo:                                044 45   Ďurďošík 
 
 Článok  I.  PREDMET   ZMLUVY 
 
Dodávateľ  bude realizovať denný rozvoz stravy počas prevádzky MŠ zo Školskej 
Jedálne pri ZŠ v Bidovciach pre MŠ : Svinica , Koš.Klečenov , Ďurďošík , Čakanovce, 
Bačkovík , Boliarov a Kecerovce . 
 
 Článok  II  ČAS  PLNENIA 
  
Dodávateľ sa zaväzuje dodanú službu realizovať v čase od  10,00  do  14,00 hodín 
s účinnosťou  od 02.09.2013  do  30.06.2014. 
 
 Článok  III  CENA  A  FAKTURÁCIA 
 
1.  Cena za služby bola stanovená dohodou zmluvných strán za 1 km á 0,56  Eur. 
Denný rozvoz bol stanovený takto: 
 -- z Boliarova  do  ZŠ  Bidovce  10 km 
10 km  x  0,56 Eur : 7 /počet odberateľov stravy /=  0,80 Eur na jeden deň rozvozu. 
TRASA :  ZŠ  BIDOVCE --  MŠ  ĎURĎOŠÍK  a späť  5  km. 
/napr. 20 dní x 5 km x 0,56 Eur   =       56,-Eur 
          20 dní x 0,80 Eur     =                 16,- Eur        spolu :   72,- Eur 
 
 
Cena bola zmluvne dojednaná v náväznosti na rozvoz stravy osobným motorovým 
vozidlom s prívesným vozíkom upraveným na tento účel o čom svedčí obhliadka 
ústavom hygieny a epidemiológie  Košice dňa: 27.09.1991. 
 
V cene služby sú započítané tieto nasledovné výkony: 

---  prevzatie  stravy 
---  naloženie stravy , odvoz stravy a vrátenie prázdnych  transportných 

 nádob do školskej jedálne ZŠ Bidovce. 
 



V prípade zátvoru MŠ Čakanovce – Bačkovík – Boliarov – Kecerovce bude 
prejazd km rozdelený medzi MŠ na trase: Bidovce – Kecerovce. 
2.Podkladom na fakturáciu bude potvrdenie od jednotlivých školských 
zariadení o skutočne vykonanej službe. 
 
 

Článok   IV.  PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA A ODBERATEĽA 
 
 
DODÁVATEĽ – prepravca bude dodržiavať povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 
Vykoná všetky opatrenia tak aby nedošlo k poškodeniu ,respektíve zničeniu 
prepravovanej stravy .Dodávateľa oprávňuje táto zmluva k vstupu do areálu 
školských zariadení , pre ktoré ma plniť prepravné služby. 
 
 
ODBERATEĽ – sa zaväzuje , že úhradu za vykonané služby bude dodávateľovi 
realizovať po overení najazdených km dojednanej trasy denného rozvozu stravy.  
Podkladom na úhradu bude faktúra dodávateľa , ktorú odberateľ uhradí v lehote 
splatnosti a to 14 dní od doručenia faktúry do sídla odberateľa . Pri nedodržaní  
lehoty splatnosti si dodávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy  
bez výpovednej lehoty. 
 
 
 Článok   V.     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 
Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy môžu zmluvné strany vykonať písomné  
dodatkom obidve zmluvné strany. 
 
Pred uplynutím dojednaného času plnenia  , na ktorý je zmluva uzatvorená ,  
môže byť písomné vypovedaná pričom výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím  
30 dní po jej doručení , respektíve dohodou zmluvných strán. 
 
 
 
 
V Boliarove dňa 20.08.2013 
 
 
 
 
 
za dodávateľa :              Debnárová Marta           
 za odberateľa: 
 
 
 


