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Návrh -Zmluva o zabezpečení stravovania počas volieb                           
prezidenta Slovenskej republiky 

 
 
 
Odberateľ:               MESTO NITRA, Štefánikova tr. 60 
v zastúpení:             Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry 
Bankové spojenie:  5028001139/0900, Slovenská sporiteľňa, a. s.  
IBAN:                     SK0409000000005028001139 
IČO:                        00308307 
DIČ:                        2021102853 
IČ DPH                   SK2021102853 
 
Dodávateľ:       
v zastúpení:                      
Bankové spojenie:  
IČO:    
IČ DPH:         
DIČ:                        
 
uzatvorili túto zmluvu o zabezpečení stravovania počas volieb prezidenta Slovenskej 
republiky. 
 

 
 

I. 
 
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie stravovania pre členov a zapisovateľov okrskových 
volebných komisií a pomocných pracovných síl okrskových volebných komisií počas 
priebehu I. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky dňa 15. 03. 2014. V prípade, ak sa 
bude konať II. kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky (29.03.2014), je dodávateľ 
povinný zabezpečiť stravovania pre členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií 
a pomocných pracovných síl okrskových volebných komisií aj v tento deň. 
 

II. 
 
Účastníci zmluvy dohodli pre zabezpečenie stravovania v zmysle čl. I. nasledovné 
podmienky: 
 
 1/ Výdaj stravy bude realizovaný v  priestoroch ..................................................... 
 

  2/  Dodávateľ pripraví pre odberateľa v zmysle ponuky obed,  večeru s tým, že: 
- obed bude vydaný  v čase od 12.00 h – do 12.15 h,  
- večera bude vydaná v čase od 16 h – do 16.30 h. 
 

 3/ Strava vydaná odberateľovi bude balená tak, aby balenie vyhovovalo hygienickým 
predpisom; obedové porcie budú balené v tepelnoizolačnom Menuboxe, večera bude 
balená vo fólii, príloha a dezert budú balené samostatne.  



 
 4/ Odberateľ môže spresniť počet porcií najneskôr do 12.00 h dňa 14.03.2014, resp. 

najneskôr do 12.00 h dňa 28.03.2014 v prípade konania II. kola volieb prezidenta 
Slovenskej republiky. 

 
 5/  Cena celodennej stravy pre 1 osobu je 9,30 eur vrátane DPH.  
 
 

-    obed:    ...................................................................................     ... počet porcií cca 750 
 

      -    večera:  ...........................................................................         ...  počet  porcií cca 750.                          
 
 6/ Fakturovanú čiastku za dodanú stravu je odberateľ povinný uhradiť v lehote do 14   

pracovných dní od doručenia faktúry odberateľovi. Faktúra bude doručená odberateľovi 
po zrealizovaní predmetu plnenia podľa tejto zmluvy.  

 
 7/ Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 15.03.2014 (I. kola voľby prezidenta 

Slovenskej republiky). V prípade konania II. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky, 
sa platnosť tejto zmluvy predlžuje do 29.03.2014. 

 
 8/  Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  
 
9/ Zmluva je vyhotovená v  5 exemplároch, z ktorých odberateľ dostane 3 exempláre 

a dodávateľ 2. 
 
10/ Zmluva bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú    

vážnu a slobodnú vôľu i vlastnoručne podpísaná.  
 
 
 
 
V Nitre, dňa  ........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................                ........................................................... 
Odberateľ: MESTO NITRA    Dodávateľ:      
        Jozef Dvonč          
     primátor mesta Nitra                                                           


