Zmluva o preprave veci
uzavretá podľa § 610 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Prepravca:

Gergely Szuh
So sídlom Chotín 117, 946 31 Chotín
Rodné číslo: 9012246859
IČO: 50009605
Bankové spojenie č. ú.: SK28 0200 0000 0033 6046 0653
Všeobecná úverová banka a.s.

(ďalej len „prepravca“)

Objednávateľ: Obec Chotín, Školská jedáleň pri Materskej škole Chotín,
Kostolná 225, 946 31 Chotín
Obec zastúpená starostom obce Ing. František Magyari
IČO: 00 306 461
Bankové spojenie č.ú.: 21929142/0200 Všeobecná úverová banka a.s.,

(ďalej len „objednávateľ“)

medzi objednávateľom a prepravcom vo veci prevoze stravy.

Čl. I.
Predmet zmluvy
1. Prepravca sa touto zmluvou zaväzuje, že bude vykonávať pravidelnú prepravu veci
(stravy) určenú touto zmluvou z dohodnutého miesta výdaja na miesto určené pre výdaj
stravy spôsobom a v čase určenom zmluvnými stranami. Objednávateľ sa zaväzuje
zaplatiť za vykonaný prevoz, odplatu vo výške a spôsobom presne stanoveným v tejto
zmluve.

2. Predmet prepravy a prevozu je strava pripravovaná v školskej jedálni na adrese
Kostolná č. 225, 946 31 Chotín, ktorá pozostáva z polievky a hlavného jedla.
Čl. II.
Podmienky prepravy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že prepravca bude prepravovať stravu v počte stanovených
objednávateľom s nákladným motorovým vozidlom Škoda pick up, bielá KN522AU v
pracovných dňoch na základe harmonogramu výdaja stravy od 11:30 hod do 12:30 hod.
2. Miestom výdaja stravy sa rozumie v zmysle dohodnutých podmienok adresa Kostolná
č. 225, Chotín a ide o školskú jedáleň pri Materskej škole Chotín zriadenú
zriaďovateľom, teda obcou Chotín pod záštitou Obecného úradu Chotín a miestom
určenia sa rozumie školská jedáleň na adrese Základnej školy Lajosa Tarczyho Chotín,
Školská 332, Chotín.
3. Prepravca je povinný prevziať stravu osobou na to určenou všeobecnými záväznými
hygienickými predpismi ( zdravotný preukaz ...), ďalej vykonať prepravu z miesta
výdaja do miesto určenia a tam riadne odovzdať v neporušenom a celistvom obale
a množstve osobe na to odborne spôsobilej.
4. Prepravca bude vykonávať len prepravu stravy, teda nezodpovedá za skladovanie,
balenie, udržiavanie teploty a samotnú prípravu pokrmu.
5. Prepravca ručí za včasnú, riadnu prepravu vykonanú s odbornou starostlivosťou, pričom
ak nebude môcť z dôvodov prekážky na jedlo strane vykonať zmluvný záväzok
prepravy stravy je oprávnený zabezpečiť túto prepravu s inou osobou a s iným
dopravným prostriedkom ako je to určené v čl. II. bod č. 1 tejto zmluvy.

Čl. III.
Cena za vykonané práce
1. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu práce mesačne po vyúčtovania skutočných
a pravidelných prepráv. Vyúčtovanie sa uskutoční za príslušný kalendárny mesiac vždy
nazad, ktoré sa doručí na adresu Obecného úradu Chotín, pričom vyúčtovanie obsahuje
harmonogram výdaja, prepravy a doručenia stravy, faktúru za vykonanú prácu.
2. Zmluvné strany sa dohodli na dennom paušálom náklade v cene 6,00- eur bez DPH,
celkovo 7,20-eur s DPH za rozvoz stravy/deň.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v cene prepravy nie sú zahrnuté ďalšie skryté náklady
prepravcu ako aj objednávateľa, cena práce je konečná.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné podmienky v tomto dokumente sa môžu meniť
len na základe vzájomnej dohody formou dodatku ku zmluve.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu.
3. Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch z čoho dva rovnopisy prináležia
prepravcovi a dva rovnopisy prináležia objednávateľovi, z ktorých jeden bude uložený
na Obecnom úrade Chotín.
4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej
a vážnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za zjavne nevýhodných
podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Chotín, 31.08.2017

.......................................................................
Ing. František Magyari, starosta obce

.................................................................
Gergely Szuh

