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Obchodná akadémia
MJadežnícka 158/5 , 926 Ol Sereď

Č.00366/2013/0ASe-1

Dodatok č.1/20B
k zmluve č. 6/2012 o poskytovaní stravy v školskej jedálni

Dodávate\' - správca ŠJ :
A. Obchodná akadémia

so sídlom
Mládežnícka 158/5
926 Ol Sereď

Zmluvné strany

IČO: 00400238
DIČ: 2021002412
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 5025322463/0900

Zastúpená: Ing. Iveta Belányiová
riaditeľka školy

(ďalej len dodavatel')

na strane jednej
a

Odberateľ - stravník:
B. Gymnázium

so sídlom
Kostolná 119/8
926 Ol Sereď
Zastúpená: RNDr. Viera Tkáčová

riaditeľka školy
(ďalej len odberatel')

IČO: 00160351
DIČ: 2021574368
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 5025295346/0900

na strane druhej

uzatvorili v zmysle predpisov TTSK a interných predpisov "Dodatok k zmluve k stravovaniu
zamestnacov školy:

Predmet a účel dodatku

(01) Predmetom a účelom tohto dodatku k zmluve č.6/2012 v zmysle platnej legislatívy
týkajúcej sa školských zariadení a ich financovania podľa vyhlášky MŠ SR Č. 330/2009
Z.z. a v súlade s ods 2.a 3. §152 zákona NR SR č.311/2001 Z.z. v platnom znení je
vydanie nového VZN TTSK č.27/2013 zo dňa 6.2.2013 o poskytovaní príspevkov
z vlastných príjmov TTSK a o poskytovaní dotácií školským zariadeníam a VZN TISK
č.25/2012 a jeho dodatku č.l o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku
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Naše číslo: 0036612013/0ASe-l

na režijné náklady v šr. Tento dodatok sa týka "úpravy podmienok poskytovania
stravy - hlavného jedla zamestnancom odberatel'a v školskej jedálni v čase plnej
prevádzky školy (mimo vedl'ajších a hlavných prázdnin)".

Článok 1
Doba platnosti dodatku

(Ol) Dodatok sa uzatvára od: 2. 9. 2013 na dobu neurčitú.

Cena a spôsob úhrady

V cene jednej porcie jedla - obedu, podl'a nižšie uvedenej kalkulácie sú zahrnuté náklady na
jedlo a režijné náklady. Cena ;edla je 2,67 €o

Kalkulácia nákladov Obdobie
pre zamestnancov školv Od 02.09.2013 až do vvkonania zmenY
Nákladv na tedlo-ťinančná norma U2 e
Príspevok zamestnávateľa na I jedlo
.152 ods.3 ZP naímenei 55% stravného 1,47f

Rozdiel do cenv jedla - úhrada zo SF O,OBf
Cena iedla soolu: 2,67€

Režijné náklady za zamestnancov podl'a §152 ods. 3 Zákonníka práce činia:
od 02.09.2013 až do vykonania zmeny 1,47 €Il obed (slovom: jedno euro,
štyridsaťsedem centov), t.j. najmenej 55% stravné/zo.

Na základe VZN TTSK č.25/20!2 a dodatku Č.! k nemu o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienkach ich úhrady v zariadeniach ŠS
v zriaďovateľskej pôsobnosti TISK uhrádzajú zamestnanci a žiaci nasledovné sumy za stravovanie
v školskej jedálni.

Úhrada stravy od zamestnancov Obdobie
za 1hlavné iedlo Od 02. 09.2013 až do vvkonania zmenu
Nákladv na iedlo-ťinancná norma J,12f
Režiiné nákladv VZN 25 - dodatok č.l. 0,20f
SF - príspevok na stravovanie : 0,17 € -0,17 é
(zniži cenu stravného zamestnancom)
Sl/ma na úhradu: (uhrádza stravnik) U5f

"Suma úhrady zo sociálneho fondu 0,25 € , ktora sa skladá z doplatku do ceny Jedla 0,08 € + sumy 0,17 € prfspevku
na stravovanie uunestnanca, bude vyfakturovaná spoločne na jednej faktúre.

~hrad(l stravy od ŽiaJ,.ovza 1hlavné jedlo Obdobie
Od 02.09.2013 až do vvkonania zmenv

Nákladv na iedlo-tinančná norma U2f
Režiiné nákladv VZN 25 - dodatok č.I, 0,20f
Suma na úhradu: (uhrúdza stravník) 1,32f

Všetci stravnici pla/itl sumu za stravné mesiac vopred poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na účel
Slovenská sporitet'iin 11.5., Č. li. 5015322463/0900.



/ Naše číslo: 00366/2013/0ASe-1

// Záverečné ustanovenie

l) Dodatok nadobúda platnost' 02.09_2013_

Sereď 26.08.2013

Ing. Ivel" Belányiová
riaditeľka školy
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RNDr. Viera Tkáčová

riaditeľka školy
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