Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorenáv súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:
Obec Dubová
Hlavná 39, 900 90 Dubová
IČO: 00 304 735
DIČ: 2020662083
Zast.: Ľudovít Ružička, starosta
Bankové spojenie: VÚB Banka
Číslo účtu: SK64 0200 0000 0000 0662 0112
(ďalej len ako „Poskytovateľ“)
a
Obec Píla
Hlavná 68, 900 89 Píla
IČO: 00 305 031
DIČ: 2020643702
Zast.: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD., starosta
(ďalej len ako „Objednávateľ“)
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)
Článok I.
Predmet Zmluvy
Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej stanovených sa Poskytovateľ zaväzuje pre Objednávateľa poskytovať služby
špecifikované v článku II. Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za jeho činnosť cenu za poskytnutú službu
vo výške a spôsobom stanoveným v článku III. Zmluvy.
Článok II.
Predmet plnenia
1.

Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy jepríprava jedál – obedov Poskytovateľom vo vzťahu k Objednávateľovi, a to pre
stravníkov Objednávateľa v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení, a to v rozsahu a za podmienok stanovených
v tomto článku Zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa dohodli a Poskytovateľ sa zaväzuje pripravovať Objednávateľovi každý pracovný deň (pondelok – piatok)
v čase od 7.00 hod. do 12.00. hod., s výnimkou dní pracovného pokoja a/alebo dní, kedy bude vopred písomne a/alebo
ústne ohlásené Objednávateľom Poskytovateľovi, že Objednávateľ o poskytnutie Služby nemá záujem, vopred stanovený
počet jedál - obedov určených pre stravníkov Objednávateľa, pričom jeden obed pozostáva z polievky a hlavného jedla,
a to v zmysle aktuálneho týždenného jedálneho lístka Poskytovateľa (ďalej len „Služba“).

3.

Objednávateľ sa zaväzuje nahlasovať Poskytovateľovi za účelom riadneho poskytovania Služby podľa tejto Zmluvy úpravu
počtu obedov stravníkov minimálne jeden pracovný deň vopred, a to najneskôr do 12.00 hod..

4.

Poskytovateľ sa zaväzuje vždy najneskôr do štvrtka kalendárneho týždňa predchádzajúceho kalendárnemu týždňu, za ktorý
sa bude Služba v zmysle tejto Zmluvy poskytovať, e-mailovou formou informovať Objednávateľa o týždennom jedálnom
lístku.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že miestom poskytovania Služby bude budova Materskej školy, č. Hlavná 24, 900 90 Dubová.

6.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Službu v zmysle tejto Zmluvy a v súlade s príslušnými ustanoveniami Vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení, ako aj
v súlade so zásadami zdravej výživy a v kvalite zodpovedajúcej normám platným pre poskytovanie Služby.
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7.

Poskytovateľ sa pri poskytovaní Služby zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy na území Slovenskej republiky, ako aj
všetky hygienické a bezpečnostné predpisy týkajúce sa poskytovania Služby podľa tejto Zmluvy.

8.

Objednávateľ má právo kontroly poskytovania Služby, množstva a kvality obedov pri ich osobnom prevzatí v mieste
špecifikovanom v ods. 5 tohto článku Zmluvy.
Článok III.
Cena za Službu

1.

Cena za Službu podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán, a to vo výške 300 €/mesiac (slovom: tristo eur
mesačne), zahŕňajúcu poskytovanie Služby podľa tejto Zmluvy (ďalej lem „cena za Službu“). K cene za Službu bude
pripočítané DPH vo výške podľa platných právnych predpisov.

2.

Cena za Službu podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy je splatná mesačne pozadu, vždy najneskôr do 15. dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa Služba poskytla, a to bezhotovostným prevodom v prospech
bankového účtu Poskytovateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy, na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom so
splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia faktúry.

3.

V prípade, že Objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ceny za Dielo podľa faktúr vystavených Zhotoviteľom v súlade
s touto Zmluvou, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške vypočítanej v súlade s príslušnými ustanoveniami
platných právnych predpisov.
Článok IV.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Službu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, príslušnými právnymi predpismi
a pokynmi Objednávateľa.

2.

Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytovaní Služby podľa tejto Zmluvy a výkone činností, ktoré poskytovanie Služby zahŕňa,
postupovať s odbornou starostlivosťou zodpovedne, s využitím všetkých svojich teoretických znalostí a praktických
skúseností s cieľom chrániť oprávnené záujmy, dobré meno a povesť Objednávateľa a na základe pokynov Objednávateľa
riadne a včas a v súlade s relevantnými právnymi predpismi.

3.

Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne upozorniť Objednávateľa na akékoľvek nedostatky týkajúce sa poskytnutých
podkladov, úkonov a činností zo strany Objednávateľa pre účely riadneho a včasného poskytovania Služby Poskytovateľom
podľa tejto Zmluvy.

4.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v odovzdávaní potrebných dokladov
a informácií, od ktorých závisí kvalitné poskytovanie Služby v súlade s touto Zmluvou.

5.

Objednávateľ sa zaväzuje včas informovať Poskytovateľa o nových skutočnostiach a rozhodnutiach, ktoré sú nevyhnutné
k riadnemu poskytovaniu Služby v súlade s touto Zmluvou.
Článok V.
Doba trvania Zmluvy

1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od 01.10.2019 do 15.07.2020.

2.

Zmluvu je možné predčasne ukončiť dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy zo zákonných alebo v Zmluve
uvedených dôvodov.

3.

V prípade, ak niektorá zo Zmluvných strán poruší ustanovenia tejto Zmluvy je Zmluvná strana, ktorá Zmluvu neporušila
oprávnená v prípade, že Zmluvná strana, ktorá porušila Zmluvu, nevykoná nápravu ani po písomnom upozornení v
náhradnej primeranej lehote poskytnutej jej druhou Zmluvnou stranou, ktorej dĺžka musí byť min. 14 dní, odstúpiť od
Zmluvy.

4.

Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane na adresu
jej sídla zapísaného v obchodnom registri v čase odosielania odstúpenia.

5.

Ukončenie trvania Zmluvy nemá vplyv na povinnosť Zmluvných strán splniť si povinnosti Zmluvným stranám zo Zmluvy
vyplývajúce, ktoré nie sú dotknuté ukončením Zmluvy, najmä povinnosti vyplývajúce Zmluvným stranám z titulu nároku na
zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo povinnosti mlčanlivosti.
Článok VI.
Vzájomná komunikácia a doručovanie
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1. Za účelom vzájomnej komunikácie si Zmluvné strany oznamujú svoje kontaktné údaje nasledovne:
Kontaktné údaje Poskytovateľa:
Adresa:
Obec Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová
Zodpovedná osoba:
Ľudovít Ružička, starosta
Telefón:
0915 117 790
e-mail:
starosta@dubova.sk
Kontaktné údaje Objednávateľa:
Adresa:
Obec Píla , č. 68, 900 89 Píla
Zodpovedná osoba:
RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD., starosta
Telefón:
033/6495208
e-mail:
starosta@obecpila.sk
2. Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon /ďalej len „Výzva“/ jednej Zmluvnej strany /ďalej len „Odosielateľ“/ sa
považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane /ďalej len „Adresát“/, ak bola uskutočnená osobne alebo doporučenou
zásielkou na adresu Adresáta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, resp. na adresu, ktorú Adresát naposledy písomne oznámil
Odosielateľovi. Výzva sa považuje za doručenú dňom, v ktorom Adresát zásielku prevzal alebo odmietol prevziať alebo
dňom, v ktorý sa zásielka zaslaná na adresu Adresáta po márnom uplynutí úložnej lehoty vrátila späť Odosielateľovi, a to aj
v prípade, ak bude na vrátenej zásielke uvedený údaj „adresát neznámy“. Ak bola Výzva zasielaná e-mailom alebo
doručovaná osobne v pracovný deň v čase do 16.00 hod., považuje sa za doručenú v momente úspešného prenosu, resp.
doručenia, ak sa tieto udiali v čase do 16.00 hod. pracovného dňa, inak v nasledujúci pracovný deň.
3. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny kontaktných alebo iných údajov, ktoré sa ich
týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie Výzvy, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretia tejto Zmluvy, adresu ich
bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Ak niektorá Zmluvná strana nesplní
túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akúkoľvek Výzvu a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto
spôsobenú škodu.
Článok VII.
Súčinnosť Zmluvných strán
1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy
vyplývajúcich s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, obsiahnutých v tejto Zmluve
a informáciách, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s touto Zmluvou, a to aj v prípade, ak nebudú oprávnenou
Zmluvnou stranou označené ako dôverné a nevyužijú ich v rozpore s ich účelom pre seba alebo iného.
Článok VIII.
Vyhlásenia Zmluvných strán

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú žiadne výhrady k uzatvoreniu tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo sťažilo naplnenie predmetu tejto
Zmluvy, ako aj že budú riadne a včas plniť všetky povinnosti uložené im touto Zmluvou.
3. Zmluvné strany, každá samostatne, vyhlasujú a zodpovedajú, že podmienky stanovené touto Zmluvou nie sú v rozpore so
žiadnym záväzkom, ktorým je táto Zmluvná strana viazaná, či už zmluvným, vyplývajúcim zo zákona alebo iným.
4. Zmluvné strany podpisom pod touto Zmluvou bezvýhradne potvrdzujú, že v celom rozsahu a bezo zvyšku prijímajú na seba
všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce z ustanovení tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich riadne a včas plniť tak, aby bol
naplnený účel tejto Zmluvy.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto Zmluva môže byť zmenená len formou písomných dodatkov po ich predchádzajúcom odsúhlasení obidvoma
Zmluvnými stranami.

2.

Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo
nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť
oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsahu alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená.
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3.

Táto Zmluva je vyhotovená v 2, (dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za originál, t.j.
rovnakej právnej sily a každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

4.

Táto Zmluva predstavuje komplexnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a nahrádza všetky predchádzajúce vyhlásenia,
zmluvy a porozumenia, či už ústne alebo písomné.

5.

Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne neupravené touto Zmluvou sa
vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené touto
Zmluvou, ako i pojmy ňou používané, sa budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych
predpisov, ako aj obchodných zvyklostí a praxe.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej pre nich vyplývajúcich
úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá
akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú, čím Zmluva nadobúda platnosť.

7.

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení dohodli, že
Zmluva nadobúda účinnosť neskôr ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.

VDubovej., dňa 30.09.2019

Za Poskytovateľa:

Za Objednávateľa:

__________________________________
Obec Dubová
Ľudovít Ružička
starosta

__________________________________
Obec Píla
RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.
starosta

zmluva zverejnená: 4.10.2019
zmluva účinná: 5.10.2019
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