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DOHODA 

o zabezpečení stravovania 

 

 

Dodávateľ: Domov Nálepkovo, n.o. 

  zastúpený Mgr. Michalom Bartošom, riaditeľom DN, n.o. 

  sídlo: Letná 352/8, 053 33  Nálepkovo 

  tel.: 053/4298246, 0917 478 052 

  IČO: 31 257 305, DIČ: 202 178 51 39 

  bankové spojenie: Prima, banka Slovensko, a.s., pobočka Spišská Nová Ves 

  číslo účtu: 75 29 29 40 04 / 5600 

 

 

Odberateľ:  Obec Henclová 

  zastúpená Lýdiou Šomšákovou, starostkou obce 

  sídlo: Henclová 50, 053 33  Nálepkovo 

  IČO: 00 329 118, DIČ: 202 071 76 55 

  bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Spišská Nová Ves 

  číslo účtu: 288 26 – 592 / 0200 

 

I.  

Predmet dohody 

 

Predmetom tejto dohody je poskytovanie stravy dodávateľom odberateľovi v požadovanom 

množstve a kvalite zodpovedajúcej príslušným normám. 

 

II. 

Cena, fakturácia a platenie 

 

1. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na nasledujúcej cene za dodávanú stravu: 

- Jednotková cena obeda pre dôchodcov: 1,50 € (slovom jedno 50/100 eur)  

2. Dodávateľ vystaví faktúru za vydané obedy po ukončení mesiaca a po odsúhlasení počtu 

odobratých obedov s odberateľom. 

3. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry dodávateľom. 

  

III. 

Lehoty a podmienky plnenia 

 

1. Stravovanie bude dodávateľ zabezpečovať na základe nahlásenia počtu obedov odberateľom 

telefonicky, a to najneskôr jeden predchádzajúci deň do 13,30 hod.. 

2. Odberateľ je povinný včas zabezpečiť vhodné nádoby na prenos obedov. 

3. Prevzatie obedov sa uskutoční v budove Domova Nálepkovo, n.o. v čase o 11,00 hod.. 

4. Za odvoz obedov zodpovedá odberateľ. 
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IV. 

Ostatné dojednania 

 

1. Túto dohodu je možné meniť formou očíslovaných po sebe nasledujúcich dodatkov. 

2. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že dohodu môže vypovedať každá strana písomnou formou. 

Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej 

doručení druhej strane. 

3. Dodávateľ si vyhradzuje právo na úpravu ceny obeda v prípade zvýšenia ceny elektrickej energie, 

vody a zvýšenia cien potravín. Cena sa upraví po vzájomnej dohode dodávateľa a odberateľa 

formou dodatku k tejto dohode. 

4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán dohody a účinnosť dňom 

zverejnenia a uzatvára sa  na dobu neurčitú. 

5. Dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých dodávateľ aj odberateľ dostali po 

jednom vyhotovení. 

 

 

V Nálepkove, dňa 07.05.2013      V Henclovej, dňa 07.05.2013 

 

 

 

 

 

 

Za dodávateľa: ............................................   Za odberateľa:..................................... 

      Mgr. Michal Bartoš        Lýdia Šomšáková 

         riaditeľ DN, n.o.          starostka obce 

 

 

 


