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Zmluva o poskytnutí/odbere obedov 
č. 24/2022  

                       
Čl. I 

Zmluvné strany 
   

1.ODBERATEĽ:  
Názov organizácie: Obec Poriadie 
Sídlo:                                      Poriadie 114, 906 22 Poriadie    
Štatutárny orgán: Mgr. Martin Pražienka, starosta obce 
IČO : 00 309 842    
DIČ :  2021039812 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:    SK27 0200 0000 0000 0622 6182                     
Poverená osoba:  Mgr. Martin Pražienka, starosta obce 
Kontakt: 0905 238519        

(ďalej ako „odberateľ“) 
 
2.DODÁVATEĽ:   
Firma: Miroslav Báto - GASTROCENTRUM 
Sídlo: Turá Lúka 707, 907 03 Myjava  
Zastúpená: Miroslav Báto 
IČO: 47572973 
DIČ:  1086364367 
IČ DPH: SK1086364367 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a s. 
IBAN: SK71 0200 0000 0032 2158 5755  
Kontakt: 0919 070094                                  

(ďalej ako „dodávateľ“) 
      

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka obedov odberateľovi za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve.  

2. Obedy sú dodávané pre občanov obce Poriadie, ktorí požiadali obec Poriadie o príspevok 
na stravovanie.   

3. Dodávateľ dodá objednané obedy občanom na dohodnuté miesta a v dohodnutom 
termíne.  

 
Čl. III. 

Trvanie zmluvy 
1. Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.  
 

Čl. IV. 
Cena a platobné podmienky 

1. Výška fakturovanej čiastky je 0,50 € s DPH za dodaný obed.  
2. Dodávateľ pripojí k faktúre zoznam skutočne dodaných obedov podľa občanov. 
3. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote do 30 kalendárnych dní.  
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Čl. V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať obedy v štandardnej kvalite.  
2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a kompletnosť obedov. 
3. Dodávateľ vybaví oprávnené reklamácie výmenou obedu.  
4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať objednané obedy a v lehote splatnosti uhradiť 

dohodnutú sumu.  
 

Čl. VI. 
Sankcie 

1. V prípade omeškania platby sa zmluvné strany dohodli, že dodávateľ môže účtovať 
úroky z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania. 

2. V prípade nedodania objednaných obedov, je odberateľ oprávnený účtovať úroky 
z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania z hodnoty objednávky.  

 
Čl. VII. 

Zánik zmluvy 
1. Zmluvu možno vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná 

a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Počas 
výpovednej lehoty sú zmluvné strany viazané touto zmluvou, ak sa nedohodnú inak. 

2. Dodávateľ si vyhradzuje právo v prípade závažného, opätovného porušovania ustanovení 
tejto zmluvy, najmä čl. IV. bod. 3, okamžite jednostranne odstúpiť od zmluvy doručeným 
písomného oznámenia odberateľovi, pričom povinnosti obidvoch zmluvných strán, 
vyplývajúce z tejto zmluvy ostávajú ku dňu odstúpenia nedotknuté.  

 
Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obom zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných číslovaných dodatkov 

podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie. 

4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
v platnom znení. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak 
svojho slobodného a vážneho súhlasu s obsahom zmluvy ju podpísali.  

 
V Poriadí, dňa                       
                           
za odberateľa                          za dodávateľa                           
  
 
 
...................................................         ................................................... 
 
    Mgr. Martin Pražienka          Miroslav Báto 
 starosta obce    
 


