
Zmluva

Cent. č.3l2l2l2l

o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v jedálni - t ždenného stravovania, uzatvorená
podl'a 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvn mi stranami

Clánok I.
Zmluvné strany

Dodávateťom: REPO- Gastro, s.r.o., so sídlom Trenčianska 19,
018 51 Nová Dubnica
Zastúpené : Mariáno@ riaditel'om

lčo: zezotzll
a
Odberateťom: Mesto Nová Dubnica,

so sídlom Mestsk rad, Trenčianska 45141,018 51 Nová Dubnica
Zast pené".Ing. Petrom Marušincom - primátorom mesta

Ee$qvé_ pqienie: VÚB a.s.!gy. Bystrica

ICO: 003l7586

za nasledovn; ch podmienok:

čHnok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie { ždenného stravovania vo forme podávania obedov
podl'a 12 a 58 zrákona ě, 44812008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenskl zákon) v zneni neskorších predpisov
a článku 10 - VZN ě.7/2019 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spósobe a vl ške tthrad za
sociálne služby v meste Nová Dubnica.

Člárrok III.
Dohodnut čas stravovania

Zabezpečenie stravovania bolo dohodnuté na dobu neurčit .

Clánok IV.
V ška stravnej jednotky

a/ V; ška stravnej jednotky na jeden obed pre dóchodcov, ktorí majri nárok na príspevok z mesta je:

- náklady na potraviny: 2,55 vrátane DPH
- ostatné náklady /energie, mzdové,réžial: 1,89 vrátane DPH
- zisk: 0,06 vrátane DPH

cena obeda:

s činnosťou od 01. 11.202l

4,50 vrátane DPH



b/ Výška stravnej jednotky na jeden obed pre dóchodcov, ktorí majú nárok na príspevok z mesta je:

náklady na potraviny:
ostatné náklady /energie, mzdové, réžiď :
zisk:

2,55 vrátane DPH
1,89 vrátane DPH
0,06 , vrátane DPH

cena obeda:

s ríčinnost'ou od 01. 11.202l

Nová Dubnica 1 1 . L0. 2021

Za odberatel'a: ,)'

-./

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

4,50 , vrátane DPH

1.

2.

Clánok V.
Fakturácia nákladov

Do piateho dňa nasledujriceho mesiaca zašle dodávateť faktriru odberateťovi s priložen; m
zoznamom stravníkov o skutočne odobrat_ ch obedoch v danom mesiaci, kde vyčísli v; šku
príspevku každého stravníka.
Odberateť na zélr.lade vyričtovania s vyčíslenou v; škou príspevku uhradí faktriru dodávatelbvi
do 30 dní odjej obdržania.

Článot< VI.
Zvláštne dojednania

l. Obed je možné vydávať aj do obedárov na požiadanie jednotliv; ch stravníkov.
2, Strava sa vydáva v čase obeda podťa dohody.

článok VII.
Záverečné a spoločné ustanovenia

Zmluva nadobrida platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvn ch strán a ričinnosť od
0l. 11.202l.
Zmluvaje napísaná v štyroch vyhotoveniach, z ktoq chkaždá zo zmluvnych strián obdrží dve
vyhotovenia.
Zmluvu je možné ukončiť:
a/ dohodou
b/ q poveďou ktorejkol'vek zo zmluvn; ch strán.
V; povedná lehota je jednomesaéná a zaěina plynriť od prvého dňa mesiaca nasledujriceho po
doručení vypovede.
Zmluva móže byť zmenená len písomn; mi dodatkami podpísan}mi štatutárnymi zástupcami
zričastnen; ch strán.
Zmluvné strany prehlasujri, že zmluvu uzatvéraj slobodne, vážne a zrozumitelhe ana znak
srihlasu s jej obsahom a vóle byť ňou viazani ju podpisujri.
Touto zmluvou sa ruší zmluva - cent. ě. 32412020 o zabezpeéení poskytovania sociálnej
služby v jedálni zo dňa 0']. 12.2020.
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