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Zmluva o donáške stravy č. 1/2023 
 

uzatvorená v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov a v súlade s ustanovením § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ sociálnej služby: 

 

Názov:  Obec Radoľa 

Sídlo: Radoľa 4, 023 36 Radoľa 

Zastúpený:  Ing. Anton Tkáčik, starosta obce 

IČO:  00623814  

( ďalej len „poskytovateľ“)  

a 

Prijímateľ sociálnej služby:  

Meno a priezvisko: Peter Ondruš 

Dátum narodenia: ........................ 

Adresa trvalého pobytu:  Radoľa  281 

 

V prípade, ak prijímateľ sociálnej služby je pozbavený spôsobilosti na právne úkony: - 

Rozhodnutie súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony číslo:  - 

Súdom ustanovený opatrovník (meno a priezvisko): - 

Dátum narodenia: - 

Rodné číslo: - 

Adresa pobytu: - 

 ( ďalej len „prijímateľ“) 

 

uzatvárajú podľa ustanovenia § 74 zákona NR SR č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách túto 

zmluvu: 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Donáška stravy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č.445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  

(živnostenský zákon) v znení neskorších zákonov sa poskytuje  vo forme dovozu obeda. 

 

2. Donáška stravy sa priznáva občanom, ktorí sú dôchodcovia a nie sú schopní chodiť sa 

stravovať do jedálne osobne. 

                                                                     

Čl. III 

Podmienky a úhrada donášky stravy 

 

1. Donáška stravy sa bude poskytovať občanovi v mieste trvalého bydliska   

Radoľa č. 281 

2. Za dovoz obeda sa platí poplatok splatný na konci každého kalendárneho mesiaca na 
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účet obce Radoľa vedený vo VÚB, a. s., IBAN: SK82 0200 0000 0000 1672 9322, alebo 

v hotovosti do pokladne obce a to: 

za jeden obed v obedári   0,50 €   

3. Po zaplatení úhrady za donášku stravy musí prijímateľovi sociálnej služby zostať 

mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu (Zákon č.601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

4. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie 

úhrady za donášku stravy, môže túto úhradu alebo jej časť platiť aj iná osoba. 

 

 

Čl. IV 

Dôvody odstúpenia od zmluvy 

 

1. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytnutí sociálnej služby 

kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní. 

2. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytnutí 

sociálnej služby, ak prijímateľ nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú v článku III. tejto 

zmluvy za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná 

suma presiahne trojnásobok dohodnutej úhrady.  

 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou bližšie neupravené sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. 

2. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho 1 obdrží  prijímateľ a 1 poskytovateľ.   

3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonávať len na základe písomného dodatku 

so súhlasom obidvoch strán. 

4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.  

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy pred jej podpisom 

oboznámili, že zmluva sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou 

a že zmluvu neuzatvorili v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

V Radoli  dňa   

 

 

 

 

 

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

                poskytovateľ                                                                 prijímateľ/ zákonný zástupca 

 


