
 

Zmluva o poskytovaní stravy 
 

Zmluvné stany: 

 

Nezábudka SP s.r.o., 

Sídlo: Hviezdoslavova 28, 091 01 Stropkov 

IČO:   46243003 

DIČ: 2023310487 

v zastúpení: Lenka Smoligová 

Číslo účtu: SK38 0200 0000 0029 1239 8655 

     

 (na jednej strane) 

 

a 

 

Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov (ďalej SOŠS) 

v zastúpení Ing. Daniel Soóš, riaditeľ školy 

sídlo: Hlavná 6, 091 01 Stropkov 

IČO: 00398861 

DIČ: 2020822639 

Číslo účtu: SK88 8180 0000 0070 0051 7597 

(na druhej strane) 

 

 

 

sa takto vzájomne dohodli: 

 

I. 

Nezábudka SP s.r.o. Stropkov nachádzajúcu sa na ulici Hviezdoslavovej,  Stropkov so 

súpisným číslom 28 poskytuje stravovanie pre verejnosť. 

 

 

II. 

Nezábudka SP s.r.o. Stropkov a Stredná odborná škola služieb v Stropkove sa vzájomne 

dohodli, že Nezábudka SP s.r.o. Stropkov bude poskytovať vo svojich priestoroch stravu 

zamestnancom SOŠS v Stropkove každý pracovný deň v čase 11.00 – 13.30hod. SOŠS 

v Stropkove bude uhrádzať náklady spojené s poskytovaním stravy v rozsahu dohodnutom touto 

zmluvou. 

 

 

III. 

 (1) SOŠS v Stropkove bude uhrádzať Nezábudke SP s.r.o., Hviezdoslavova 19/28, 

Stropkov sumu vo výške 3,50 € (slovom tri eurá a päťdesiat centov) za jeden objednaný obed. 

 

IV. 

(1) Nezábudka SP s.r.o., Hviezdoslavova 28 Stropkov a Stredná odborná škola služieb 

v Stropkove sa vzájomne dohodli, že Nezábudka SP s.r.o.  Stropkov vyhotoví faktúru za 

poskytnutú stravu do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola 

strava poskytnutá a Stredná odborná škola služieb v Stropkove je povinná uhradiť doručenú 

faktúru za poskytnutú stravu do 14 dní odo dňa jej doručenia. Súčasťou faktúry bude aj súpis 

odobratých obedov od jednotlivých zamestnancov školy (viď príloha).  
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(2) V prípade oneskorenej platby za poskytnutú stravu v príslušnom období zaplatí SOŠS 

v Stropkove penále vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 

 

V. 

 Obe zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú, 

od 3.9.2018 do 31.8.2019. 

 

VI. 

Obe zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že túto zmluvu môžu vypovedať 

v trojmesačnej výpovednej dobe, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 

mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená.  

 

 

VII. 

(1) Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a 

na znak svojho súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. 

(2) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými 

stranami.  

(3) Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami k tejto zmluve len po 

vzájomnej dohode všetkých  účastníkov tejto zmluvy. 

(4) Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každý účastník tejto zmluvy obdrží 

po jednom vyhotovení. 

(5) Podpisom zmluvy sa ruší predchádzajúca Zmluva o poskytovaní stravy uzavretá 

29.7.2016. 

 

 

V Stropkove dňa 3.9.2018 

 

 

 

 

 

_________________________   ________________________ 

      Ing. Daniel Soóš                Nezábudka SP s.r.o. 

        riaditeľ školy                         


