ZMLUVA O
SPOLOČNÉHO

POSKYTOVANÍ
STRA VOVANIA

Zmluvné strany:
Odberateľ:

Obec Rožkovany
Rožkovany č. 106, 082 71 Lipany
Zastúpená: Mgr. Miroslav Poklemba, starosta obce
IČO: 00327719
DIČ:2020711715
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu:
7524695001/5600

Dodávateľ: Girašk Peter- Mezzo Mezzo Bar & Restaurant
Rožkovany 43
082 71 Lipany
IČO: 43412831
IČ DPH:SK1077183778
Bankové spojenie: VUB ,a.s.
Číslo účtu: 2240923153/0200

ČI. 1
Predmet zmluvy
1 .Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa na svoje náklady v rozsahu a za
podmienok dohodnutých v zmluve pre odberateľa:
a) poskytovať spoločné stravovanie pre občanov obce Rožkovany , ktorí sú:
-poberateľmi starobného dôchodku a invalidného dôchodku,
b) poskytovať obed pozostávajúci z polievky a jedného hlavného jedla,
c) podľa potreby zabezpečiť rozvoz jedla , prepravné náklady hradí občan,
d) poskytovať jedálny lístok najneskôr jeden deň dopredu

ČI. 2
Čas, miesto a spôsob plnenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Dodávateľ je povinný vydávať obedy pre dôchodcov obce Rožkovany
podľa čl.l bod la) v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 13:00 hod.
3. Stravu má občan možnosť objednať najneskôr do 8:00 hod..
4. Cena jedného obeda j e 2,80 € .
5. Dodávateľ vystaví odberateľovi na základe vzájomne odsúhlaseného množstva ....
odobratej stravy faktúru k 31.03.; 30.06.;.30.09.;31.12.; príslušného roka.

C1.3
Zmena a vypovedanie zmluvy
1 .Zmluvu možno zmeniť iba dohodou zmluvných strán , a to formou písomných
dodatkov.
2.Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná
lehota sú tri mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po
doručení písomnej výpovede.
ČI. 4
Záverečné ustanovenia
1. O organizovaní spoločného stravovania v obci rozhodlo obecné zastupiteľstvo vydaním
Zásad pre poskytovanie príspevku na stravovanie dňa 08.02.2008, Uznesením č.
46/2008 v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
....noviel a predpisov.
2.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
3.3.2014.
3. Zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre obdrží odberateľ a
2 dodávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

VRožkovanoch

, dňa 3.3.2014

Dodávateľ:
Peter
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V Rožkovanoch , dňa 3.3.2014

Odberateľ:
.IRAŠEK

žkovany
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Mgr.Miroslav Poklemba
starosta obce

