
Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle  ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

ZHOTOVITEĽ: 

Obec Vechec 

Hlavná 133, 094 12 Vechec 

IČO:   00332925 

Zastúpená:   Ladislavom Tóthom 

                         starostom  obce 

Bankové spojenie:  VÚB a.s., Vranov nad Topľou, IBAN: SK77 0200 0000 0016 9658 0553 

Emailová adresa: ocuvechec@stonline.sk 

  (ďalej len „zhotoviteľ“ na jednej strane ) 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

Obec Juskova Voľa 

094 12 Juskova Voľa 82 

IČO:   00332453 

Zastúpená:   Jozefom Lukačinom 

                         starostom  obce 

Bankové spojenie:  VÚB a.s. Vranov nad Topľou, IBAN: SK78 0200 0000 0000  2352 4632 

Emailová adresa: ocujuskovavola@gmail.com 

                 (ďalej len „objednávateľ“ na druhej strane ) 
 

 

Článok  2 

Predmet zmluvy  

  

 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  pre objednávateľa vyhotoví  obedy a to jedno hlavné jedlo a polievku 

 /variant pre dieťa a dospelého/  (ďalej len „dielo“) podľa potrieb objednávateľa  a  objednávateľ  sa zaväzuje 

zaplatiť  zhotoviteľovi  cenu diela podľa článku 3 tejto zmluvy o dielo. 

 

Článok  3 

Cena diela 

  

            1/ Cena diela bola určená zmluvnými stranami  dohodou vo výške 

a) strava - dieťa: 1,47 EUR/ 1 obed:  obed – vo výške 1,37 EUR a  režijné náklady – 

vo výške  0,10 EUR.   

b) strava – dospelý: 2,66 EUR/ 1 obed: obed – vo výške 1,26 EUR a režijné náklady –  

     vo výške 1,40 EUR 

 

            2/ Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude cenu diela fakturovať objednávateľovi štvrťročne 

a to vždy do 15 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa vystavenia 

faktúry zhotoviteľom. 

   

 



Článok  4 

Čas  plnenia 

 

 1/ Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 2/ Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou. Výpovedná doba je 30 dní 

a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jej doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

Článok  5 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

 1/ Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vyhotoví a odovzdá objednávateľovi dielo každý 

pracovný deň  v počte obedov podľa objednávky, ktorá bude doručená minimálne  jeden pracovný deň vopred, 

osobne alebo emailom na adresu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy. 

  

 2/ Miesto odberu diela je: Školská jedáleň pri Materskej škole Vechec, Školská 426, 094 12 Vechec. 

 

 3/ Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ si zabezpečí odber diela na vlastné náklady. 

 

  

 

Článok  6 

Záverečné  ustanovenia 

 

 1/ Ostatné právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

 

 2/ Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomných, vzájomne odsúhlasených 

dodatkov k zmluve. 

 

 3/  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a  účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 Obč. zák.). 

 

 4/ Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 5/ Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, že táto  zmluva bola uzatvorená podľa 

ich skutočnej a  slobodnej vôle, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok  a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Vechec, dňa   31.08.2020                                         Juskova Voľa, dňa  31.08.2020 

 

Objednávateľ:                                                                        Zhotoviteľ: 
 

 

 

    …..................................................                                       …............................................................ 

                  Ladislav Tóth                                                                      Jozef Lukačin  

                 starosta obce                                                                             starosta obce                  


