
Z M L U V A č. OLt4/ 2010

o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní rozvozu obedov

Poskytovatel': Poľnohospodárske družstvo Čingov
Tatranská 126
053 11 Smižany
Ing. Štefan Zekucia - predseda
00204251

2020502616

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Číslo účtu: 313592/0200

( ďalej len JJ poskytovateľ JJ )

a

Odberateľ: Obec Smižany

Nám. M. Pajdušáka 50
053 11 Smižany

Zastúpený: Ing. Michal Kotrady - starosta obce

V technických veciach oprávnený jednať - Ing. Miroslav Malina
IČO: 00691721

DIČ: 2020715554

Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 3412637001/5600
( ďalej len JJ odberatel' l( )

l. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie denného rozvozu obedov pre dôchodcov obce

Smižany vozidlom a vodičom poskytovateľa. Pracovníka na doručenie obedov zabezpečí
odberateľ.

Vozidlo bude k dispozícii v pracovné dni od 11.30 hodiny až do rozvezenia všetkých obedr-.

Poskytovateľ zodpovedá Z3 to, že vozidlo poskytované na.zabezpečenie rozvo lU obedov
vyhovuje hygienickým predpisom. .

V prípade výpadku vozidla je poskytovatel' povinný zabezpečiť náhradné vozidlo za
rovnakých podmienok.



----_ .._---

II. Cena

Cena bola stanovená nasledovne:

Sadzba na 1 km .

Hodinová sadzba vodiča ., .

0,60 Eur + DPH

8,00 Eur + DPH

Celková cena závisí od prejdeného počtu km a doby rozvozu.
Po ukončení rozvozu pracovník odberateľa potvrdí vodičovi poskytovateľa jazdný výkaz.

Náklady spojené s dopravou obedov budú poskytovateľom fakturované jedenkrát mesačne.

III. Záverečné ustanovenia

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma

zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1. 2. 2010.

Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej podobe, po dohode oboch

zmluvných strán.

Zmluva môže byť vypovedaná iba písomnou formou. Výpovedná lehota je 3 mesiace

a začína plynúť 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede zmluvy.
Vzťahy vzniknuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva.

V Smižanoch, dňa 1.2.2010-
-- --..............................................

Ing. Štefan Zekucia
predseda PD Čingov

ľC.fncbosor.rl:h"!rn.J. .

................. ., z; .
Eva Jerdoneková

člen predstavenstva


