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Zmluva
Cent. č. 32412020
o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v jedálni

- f ždennéhostravovania, uzatvorená
medzi zmluvn mi stranami

podl'a 5l Občianskeho zákonníka v znení neskoršíchpredpisov
článok I.
Zmluvné strany

Dodávatel'om:

REPO- Gastro, s.r.o., so sídlom Trenčianska 19,
018 5r Nová Dubnica
Zastupené: Mariánom Juhásom - riaditel'om

lčo: ssgoszll
a

Odberatelbm:

Mesto Nová Dubnica,

so sídlom Mestsk r rad, Trenčianska 45l4lr 018 51 Nová Dubnica
Zast pené: Iog. Pet.o* Marušincom - primátorom mesta

ICO: 00317586
za nasledovn; ch podmienok:

článok It.
Predmet zmluvy

je zabezpečenie ! ždenného stravovania vo forme podávania obedov
58 zárkona é. 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
ě. 455ll99l Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostensk; zákon) v zneni neskorších predpisov
a člránku 10 - VZN ě.7/2019 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spósobe a q ške ilhrad za
sociálne služby v meste Nová Dubnica.
Predmetom tejto zmluvy

podl'a

12

a

čtánok III.
Dohodnut čas stravovania
Zabezpečenie stravovania bolo dohodnuté na dobu neurčit .

V
a/

článok IV.

ška stravnej jednotky

V ška stravnej jednotky na jeden obed pre dóchodcov, ktorí maj nárok na príspevok z mesta je:
- náklady na potraviny:
2,25 vrátane DPH
- ostatné náklady /energie, mzdové, réžial: 1,69 e vrátane DPH
- zisk:
0,06 vrátane DPH
4,00 vrátane DPH

cena obeda:

s činno t'ou od

01. 01.

202l

b/

Vjška stravnej jednotky

na jeden obed pre dóchodcov, ktorí nemajú nárok na

2,25 €vrátane
- náklady na potraviny:
- ostatné náklady lenergie,mzdové,réžial: 1,69 e vrátane
0,06 € vrátane
- zisk:

DPH
DPH
DPH

4100 , vrátane

DPH

cena obeda:

príspevok z mesta je:

s rfrčinnost'ou od 01. 01. 2021

ČHnokV.

Fakturácia nákladov
1.

2.

Do piateho dňa nasledujriceho mesiaca zašle dodávateť fakturu odberateťovi s priloŽenym
,oria^om stravníkov o skutočne odobraq ch obedoch v danom mesiaci, kde vyčísliv;išku
príspevku každého stravníka.
bdberatel' na základe vyričtovania s vyčíslenouq škou príspevku uhradí fakturu dodávatel'ovi
do 30 dní odjej obdržania.

ClánokVI.

Zvláštne dojednania

.
2.
1

obed je možnévydávať aj do obedárov na požiadanie jednotliv; ch stravníkov.
Strava sa vydáva v ěase obeda podťa dohody.

článok VII.

Závereěné a spoločnéustanovenia

1.
2,
3.

Zmluva nadobrida platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvn ch strán a riČinnosťod
01.01.2021,
Zmluiaje napísaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorychkaždá zo zmluvnych stran obdrŽÍ dve
vyhotovenia.
Zmluvu je možné ukončiť:
a/ dohodou

q poveďou ktorejkol'vek zo zmluvn; ch strán.
V; povedná lehota je jednomes aéná a zaétna plynťrťod prvého dňa mesiaca nasledujriceho po

b/

4.
5,
6.

doručení rn povede.

Zmluva móie byť zmenená len písomn; mi dodatkami podpísan; mi štatutárnymi zástupcami
z častnen ch strán.
Zmluvné strany prehlasuj , že zmluvu uzaMárajÚ slobodne, vážne azrozumitelhe ana, znak
sírhlasu s jej obsahom a vóle byť ňou viazani ju podpisujri.
Touto zmluvou sa rušízmluva - cent. ě. 29012019 o zabezpeěení poskytovania sociálnej
služby v jedálni zo dňa 02. 10.2019.

Nová Dubnica 0J . 12,2020
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