
ZMLUVA O PREPRAVE VECI – PREVOZE STRAVY 

uzavretá podľa ust. § 610 a nasl. Obchodného  zákonníka v znení neskorších predpisov 

Prepravca: 

Obec MEDZANY 
Sídlo: 082 21 Medzany 152 
IČO:   17149002 
DIČ:   2020545076 
Štatutárny zástupca : Mária Miklušová, starostka obce 

Číslo účtu : SK40 0200 0000 0009 34728 572 
 
Objednávateľ: 
Cirkevná materská škola sv. Jakuba 
Sídlo: Námestie sv.Jakuba 33/3, 082 21 Veľký Šariš 
IČO:  518 25 937 
DIČ:  2120843758 
V zastúpení : Mgr. Daniela TALLOVÁ, riaditeľka 
Registrovaná : MŠ SR č.2017-12628:4-10H0 zo dňa 04.09.2017 
Číslo účtu : SK 84 0900 0000 0051 4876 8365 
 

Uzatvárajú túto zmluvu o preprave veci – prevoz stravy 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Prepravca sa touto zmluvou zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy bude  

vykonávať pravidelnú prepravu vecí určených touto zmluvou z dohodnutého miesta (miesto odoslania) 
do dohodnutého iného miesta (miesto určenia) spôsobom a v čase dohodnutom zmluvnými stranami 
a objednávateľ sa zaväzuje platiť mu odplatu vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vecami, ktoré budú predmetom prepravy podľa tejto zmluvy je 
 jedlo, t.j. desiata, hlavné jedlo a olovrant (ďalej len strava) pripravené na prepravu v mieste odoslania 
v termonádobách. 
 

Článok II. 
Podmienky prepravy stravy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že prepravca bude prepravovať stravu v počte stanovenom objednávateľom 

z miesta odoslania do miesta určenia podľa tejto zmluvy počas dní školského vyučovania, a to v každý 
takýto deň, ak zmluvnými stranami nie je výslovne dohodnuté inak. 

2. Miestom odoslania podľa  tejto zmluvy je : 
        -cirkevná materská škola sv. Jakuba so sídlom Námestie sv. Jakuba 33/3, 082 21 Veľký Šariš. 
 3.  Zmluvné strany sa dohodli, že prepravca bude vykonávať prepravu na základe tejto zmluvy   tak,  
      že     každý deň školského vyučovania v čase od 8,00 hodine (čas   naloženia) pristaví automobil v mieste   
      odoslania(Školská jedáleň pri ZŠ Medzany), v ktorom naloží stravu  najneskôr do 9,00 hodiny  a následne   
     ju prepraví a zloží    v cirkevnej materskej škole sv. Jakuba vo Veľkom Šariši.  V čase od 11,00 hodiny  
     pristaví vozidlo v mieste odoslania (Školská jedáleň  pri ZŠ Medzany), v ktorom     naloží stravu a najneskôr   
     do 12,00 hodiny ju prepraví a zloží v v cirkevnej materskej  



 
 
       škole sv. Jakuba vo Veľkom Šariši. Prepravca je povinný vykonať prepravu do  miesta určenia, ak nie    
       je zmluvnými stranami dohodnuté inak a odovzdať ju v mieste určenia osobe oprávnenej na prevzatie  
       stravy. 
4.   Prepravca je povinný viesť evidenciu o vykonávaných službách podľa tejto zmluvy, s uvedením dátumu  

poskytnutia služby, času naloženia stravy a miesta a času odovzdania stravy v mieste určenia.  
5. Prepravca sa zaväzuje, že ak prepravca nebude môcť z dôvodu prekážky na jeho strane vykonať 

prepravu na základe tejto zmluvy riadne a včas, je povinný podľa tejto zmluvy o tejto prekážke včas 
(najmenej jeden deň vopred) informovať objednávateľa a zabezpečiť na vlastné náklady náhradného 
prepravcu počas trvania prekážky. Zodpovedá však tak, akoby prepravu uskutočňoval sám. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyučovanie z nejakého dôvodu nebude konať a preprava stravy 
nebude potrebná, objednávateľ dá prepravcovi vedieť najmenej jeden deň vopred. Ak sa tak nestane 
a prepravca pristaví v mieste naloženia auto, prepravca mu bude cestu účtovať, akoby sa táto preprava 
stravy vykonala. 

7. Prepravca vykonáva len prepravu stravy. Čo sa týka stravy, skladovanie, balenie, udržiavanie teploty pri 
preprave je zodpovedný objednávateľ prepravy. 
 

Článok III. 
Doba platnosti a účinnosti zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.03.2023 do 31.07.2023. 
2. Výpoveď zmluvy musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že 

prepravca  poruší niektorú zo svojich povinností uvedených v článku II. Tejto zmluvy. 
4. Prepravca je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ poruší zmluvné podmienky podľa 

článku IV. tejto zmluvy. 
 

Článok IV. 
Odplata a spôsob úhrady 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že za každý mesiac, v ktorom prepravca riadne a včas poskytol prepravné 

služby podľa tejto zmluvy, mu patrí odplata (prepravné) vo výške 150,00 EUR s DPH. 
2. V dohodnutej sume sú už zahrnuté všetky náklady dopravcu súvisiace s poskytovaním služieb podľa 

tejto zmluvy a dohodnutá odplata je konečná. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že prepravca vyhotoví a doručí objednávateľovi faktúru za prepravné služby 

zrealizované v danom kalendárnom mesiaci do 5 dní po jeho uplynutí, pričom splatnosť faktúry bude 10 
dní odo dňa jej vystavenia. 

 
Článok V. 

Doručovanie 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej zmluvnej strany smerujúci ku zmene alebo zániku 
právneho vzťahu založeného touto zmluvou, musí byť písomný, inak je takýto právny úkon neplatný. 

2. Povinnosť zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú  a písomnosť sa považuje za 
doručenú, len čo ju druhá strana prevezme a jej prijatie potvrdí svojim vlastnoručným podpisom, alebo 
podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností. 

 



Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknuté reklamácie poskytnutých služieb sa budú riešiť do 24 

hodín od ich vzniku. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 

deň po jej zverejnení na webovej stránke obce Medzany. Na vzťahy výslovne neupravené touto 

zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, pričom zmluvné strany 

výslovne vylučujú použitie ustanovenia § 627 a 628 Obchodného zákonníka na právny vzťah 

založený touto zmluvou. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

V Medzanoch dňa 28.02.2023                                            Vo Veľkom Šariši dňa 28.02.2023 

 

 

_________________________                                           _________________________ 

Mária Miklušová                                                                    Mgr. Daniela Tallová 

Starostka obce                                                                        riaditeľka CMŠ 


