
Dohoda o zabezpečení stravovania 

 

uzatvorená medzi 

 

1. Poskytovateľ: 

      NOVOVITAL, príspevková organizácia mesta Nové Zámky 

 Hlavné námestie 7, 940 35  Nové Zámky  

 IČO: 34014721 

 DIČ: 2020143191 

      IČ DPH: SK 2020143191 

      spol. zapísaná v OR OS Nitra, oddiel.: Po, vložka.č.10058/N 

 Zastúpená: Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ organizácie 

 

2. Objednávateľ:   

Názov organizácie:   Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Nové 

Zámky 

IČO:  31827039 

Sídlo organizácie:   Pod kopcom 75, Nové Zámky 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Anita Nagyová 

 

                                                                                 Čl. 1 

 

1. Predmetom dohody je záväzok poskytovateľa dodávať  pre prijímateľov sociálnych 

služieb Domova sociálnych služieb, Kostolná 1, Nové Zámky stravovanie, vrátane 

teplej polievky a hlavného teplého jedla v cene 3,70,- Eur/ porcia. 

2. Jedlo bude vydávané na základe jedálneho lístka, ktorý je poskytovateľ povinný 

odovzdať objednávateľovi najneskôr v nedeľu pred plánovaným týždňom odberu 

stravy. 

3. Výber z hlavného jedla bude umožnený z počtu troch jedál denne, strava sa objednáva 

denne telefonicky, spravidla do 9.00 hod na dohodnutom telefónnom čísle. 

4. Miesto výdaja stravy je reštaurácia Panoráma s bezbariérovým vstupom. 

 

Čl. 2 

 

1. Poskytovateľ je  povinný zabezpečiť bezbariérový vstup  a priestory pre výdaj 

stravy. 



2. Objednávateľ má právo priebežne kontrolovať kvalitu vydávanej stravy a spôsob 

jej výdaja. V prípade, že objednávateľ zistí nedostatky, je oprávnený požiadať 

poskytovateľa o ich odstránenie. 

 

Čl. 3 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. 

2. Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek strana aj pred uplynutím lehoty jej plnenia 

s uvedením dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. Vypovedanie dohody musí byť 

vykonané písomnou formou. Výpovedná lehota sú 3 mesiace. Výpovedná dohoda 

začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo 

vypovedanie dohody doručené druhej zmluvnej strane. 

3. Zmeny a dodatky k tejto dohode je možné vykonať len formou číslovaných dodatkov, 

podpísanými zástupcami obidvoch strán. 

4. Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi. 

5. Táto dohoda je vypracovaná v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán  

obdrží dve vyhotovenia. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná 

vôľa  nie je obmedzená, že sa s obsahom dohody oboznámili a na znak súhlasu s ním 

dohodu podpisujú. 

 

V Nových Zámkoch, dňa 15.12.2017 

 

 

.............................................................                                    ..................................................... 

           Poskytovateľ                                                                                      objednávateľ 

       


