
BRUTUS, s.r.o., Mestsky park č. 262/66, 075 01 Trebišov

Zmluva o stravovaní zamestnancov č. 1/2018/BP

Článok I. 
Zmluvné strany

l.Dodávateľ: BRUTUS, s.r.o., Mestský park č. 262/66, 075 01 Trebišov
- zastúpená MVDr. Ivanom Hrdlíkom -  konateľom
-IČO: 31715150
-DIČ: 2020507467
-IČ DPH: SK2020507467
-Bankové spojenie: č. účtu 2624746678/1100 Tatra banka, a.s., pobočka Trebišov 
-číslo telefónu: 672 5025 
ďalej len „dodávateľ“

a

2.0dberateľ: Bytový podnik Trebišov s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov 
-zastúpený JUDr. Jánom Sipošom -  konateľom s.r.o.
-IČO: 36175706 
-DIČ:2020029935 
ďalej len „odberateľ“

Článok II. 
Predmet zmluvy

1.V zmysle novely Zákonníka práce zo dňa 20.06.1996 § 140 zák. č. 206/1996 Z.Z: a výzvy 
na predloženie cenových ponúk pre stravovanie zamestnancov je  predmetom zmluvy na 
uzatvorenie zmluvy o dodávke stravy pre zamestnancov na obdobie od 1.4.2018 -  na dobu 
neurčitú.
2.Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ zabezpečí stravovanie pracovníkov odberateľa 
v čase od 11,00 hod do 12,30 hod. počas pracovných dní.
3.Výrobu jedál podľa receptúr platných pre reštauračné zariadenia a závody verejného 
stravovania a podľa zásad racionálnej výživy.
4.Dodávateľ zabezpečí, aby na jedálnom lístku z ktorého si budú stravníci vyberať, bola 
ponuka polievky a troch druhov hlavných jedál s možnosťou výberu jedného z nich. Na 
poskytovanie závodného stravovania bude zostavený týždenný jedálny lístok, na základe 
ktorého bude odberateľ nahlasovať počet stravníkov s počtom vybraných jedál najneskôr do 
08,00 hod.
5.0dberateľ bude odoberať stravu na základe tejto zmluvy prostredníctvom povereného 
pracovníka. Pred jej odovzdaním je odberateľ povinný splnomocneným pracovníkom potvrdiť



svojim podpisom počet odobratej stravy s uvedením mena, dátumu a vlastného podpisu kvôli 
bezproblémovej fakturácií.
6.V prípade stravníkov, ktorí sa budú stravovať priamo v prevádzke dodávateľa sa bude viesť 
evidencia s podpisom každého pracovníka. Tento počet jedál vydaných na prevádzke 
dodávateľa sa v mesačnom zúčtovaní pripočíta k celkovému počtu odobratých obedov 
splnomocneným pracovníkom.

Článok III.
Cenové a platobné podmienky

l.H odnota obeda
Cena jedného obeda predstavuje sumu 3,40 € s DPH.

Hodnota obeda pozostáva:
- Z obstarávacej ceny surovín...................................1,88 €
- Z vecných osobných nákladov.............................. 0,95 €

Cena bez DPH 2,83 €
DPH 0,57 €
Cena celkom 3,40 €

2.Platobné podmienky

Dodávateľ raz mesačne na základe vzájomného odsúhlasenia odobratého počtu obedov 
uskutoční fakturáciu odberateľovi. Odberateľ uhradí faktúru raz v mesiaci na účet dodávateľa 
v termíne splatnosti.

Č lánok IV:
Záverečné ustanovenia

1 .Táto zmluva s uzatvára na obdobie od 01.04.2018 -  na dobu neurčitú.
2. Zmluva sa môže vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu a dĺžka 
výpovednej lehoty je  3 mesiace.
3.Akeľkoľvek ďalšie skutočnosti, ktoré sa vyskytnú v budúcnosti a nie sú v tejto zmluve 
zohľadnené je  potrebné dohodnúť písomnou formou prostredníctvom dodatku k tejto zmluve.
4. Zmluva je  vyhotovená v dvoch origináloch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden 
originál.
5. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu ju  slobodne 
podpisujú.

pečiatka a podpis'odberateľa pečiatka a podpis dodávateľa


