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Obec Dunajská Lužná, 900 42 Dunajská Lužná 

Zmluvné strany 

Poskytovateľ : Obec Dunajská Lužná, IČO : 00400009 
Zastúpená starostom obce Štefanom Jurčík 
900 42 Dunajská Lužná 
bankové spojenie : 25522112/0200 

a 

Odberateľ : ROANA, spol. s r.o. IČO : 45682691 , DIČ : 2023091741 
Dlhá 1700/6 
900 42 Dunajská Lužná 
bankové spojenie : 

sa podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení jeho zmien 
a doplnkov sa dohodli na tejto zmluve o poskytnutí dopravných služieb : 

ČI. I. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytnutie dopravných služieb na odvoz stravy zo 
školskej jedálne v Dunajskej Lužnej do materskej školy ROANA, s.r.o.,Dlhá 1700/6, 
Dunajská Lužná. 

ČI. II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Obec Dunajská Lužná (ďalej len poskytovateľ) sa podľa ust. § 51, Občian-
skeho zákonníka číslo 40/ 1964 Zb., v znení jeho zmien a doplnkov zaväzuje 
poskytnúť spoločnosti ROANA, s r.o. (ďalej len odberateľ), s.r.o., Dunajská Lužná 
dopravné služby na odvoz stravy pre potreby odberateľa. 

2. Poskytovateľ bude prepravovať stravu zo školskej jedálne pri Základnej 
škole v Dunajskej Lužnej do materskej školy odberateľa. 

3. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť obci Dunajská Lužná náklady prepravy 
stravy podľa odjazdených km, ktoré budú účtované mesačne poskytovateľom. 

4. Poskytovateľ raz za mesiac vystaví faktúru s vyčíslením odjazdených km 
s trasovaním : garáž obecného úradu, školská jedáleň Dunajská Lužná, materská 
škola odberateľa, školská jedáleň Dunajská Lužná, garáž obecného úradu . 

Obecný úrad DUNAJSKÁ LUZNA 
Podacie číslo: 

Došlo dňa: ] 9 " t G " 2 0 1 1 

Registratúrna značka: Škartačný znak a lehota: 

Äfftohy: Vybavuje: 



ČI. III. 
Cena za prepravu stravy 

Zmluvné strany sa dohodli na cene prepravných služieb v hodnote 0,33 € /km 
+ 2,83 € /hod . (Podľa predloženého výkazu kilometrov + výkazu odpracovaných 

hodín - podpísaného odberateľom) 

Kalkulácia ceny: 
Základná náhrada za 1 km € 0,183 
Spotreba PHM € 0,1450 

Spolu: € 0,3280 = 0,33 

Mzdové náklady € 2,83 / hod. 

ČI. IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre 
poskytovateľa jeden pre odberateľa. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola podpísaná v tiesni, ani za 
nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu ju podpísali. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými 
stranami. 

V Dunajskej Lužnej dňa 16.9.2011 V Dunajskej Lužnej dňa 16.9.2011 

RO 
Dlhá 1700/6, 

OR̂SŔ BA I, Qdd. Sroľvľfi.': 6693S/B 

za odberateľa 


