
Zmluva 
o poskytovaní stravovania 

 
 
I. 

Zmluvné strany 
 
 

Objednávateľ: Obec Štôla, 059 37  Štôla 29 
   V zastúpení: Martinom Hajkom – starostom obce 
   IČO:  00691836 
   Číslo účtu:  SK60 1100 0000 0029 2286 3952 
 
 
Dodávateľ:  Zuzana Orolínová, Banícka 802/33, 058 01  Poprad 
  V zastúpení: Zuzanou Orolínovou – vedúcou prevádzky 
  IČO:  52720403 

 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy ja záväzok dodávateľa na poskytovanie stravovania (obedov) pre 

občanov nad 60 rokov a úplne invalidných dôchodcov s trvalým pobytom v Obci Štôla 
a záväzok objednávateľa poskytnúť príspevok na stravnú jednotku vo výške určenej  
uznesením Obecného zastupiteľstva v Štôle č. 3/2019/42 zo dňa 19.2.2019. 
 

2. Cena stravného lístka je 3,50 eur, pričom: 
a) 0,40 eur hradí objednávateľ, 

b) 3,10 eur hradí občan. 

 

3. Dodávateľ bude poskytovať stravu v reštauračnom zariadení Retro pizza&pub Štôla s.č. 
55 alebo prostredníctvom prevzatia stravy v obedároch. Donáška do domácnosti nebude 
zabezpečovaná. 
 

4. Stravovanie občanov bude zabezpečené počas pracovných dní a to v čase od 12,00 – 13,00 
hod. 

 

5. Dodávateľ zabezpečí stravujúcim sa občanom možnosť výberu z dvoch druhov hlavných 
jedál podľa jedálneho lístka vyhotoveného na obdobie jedného týždňa vopred, najneskôr 
v piatok. Menu bude zverejnené aj na stránke www.stola.sk. 

 

6. Dodávateľ bude prijímať od občanov objednávky jeden deň vopred a to buď v reštauračnom 
zariadení alebo telefonicky. 

 

7. Objednávateľ odovzdá stravníkom poukážku na odber obedov. Poukážka bude pozostávať 
z objednávky, ktorú dodávateľovi odovzdajú deň vopred a z ceny príspevku Obce Štôla, 
ktorú odovzdajú pri prevzatí stravy a tento doklad bude slúžiť k vyúčtovaniu.  

 

8. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých 
hygienických a bezpečnostných predpisov. 

 

9. Plánovanú odstávku reštauračného zariadenia oznámi dodávateľ objednávateľovi jeden 
týždeň vopred. 

 

http://www.stola.sk/


III. 
Platobné podmienky 

 
1. Občan bude uhrádzať časť stravnej jednotky, ktorá pripadá na neho, priamo dodávateľovi. 

 
2. Dodávateľ bude vystavovať faktúru odberateľovi mesačne, vždy do 10. dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, na ktorý sa faktúra vzťahuje. Splatnosť faktúry je 10 dní od 
vystavenia faktúry. Súčasťou faktúry budú aj prevzaté ústrižky za jednotlivé dni od občanov 
odoberajúcich stravu. 

 

3. Objednávateľ vráti nesprávnu alebo neúplnú faktúru dodávateľovi na odstránenie zistených 
nedostatkov, pričom sa časom potrebným na odstránenie nedostatkov primerané predĺži 
splatnosť dotknutej faktúry. 

 
IV. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou 

zmluvných strán. 
 

3. Túto zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať v 1 mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína 
plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

 

4. Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno 
dodávateľ. 

 

5. Na právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú ustanovenia Obchodného 
a Občianskeho zákonníka, resp. všeobecné záväzné právne predpisy týkajúce sa verejnej 
správy a samosprávy. 

 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsah je pre nich určitý 
a zrozumiteľný, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
a preto ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle ju prostredníctvom svojich oprávnených 
zástupcov  vlastnoručne podpisujú. 

 
 

V. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s Nariadením európskeho parlamentu 

a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

2. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na 
webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na 
všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

 
 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie


Č.s.: OS-286-001/2019 
V Štôle, dňa 20.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................  ............................................................ 
                  Objednávateľ             Dodávateľ 
           (dátum a podpis)                  (dátum a podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
Zmluva zverejnená dňa: 3.1.2020 
Účinnosť zmluvy dňa: 4.1.2020 


