
Zmluva o poskytovaní stravy v školskej jedálni
č.6/2012

Dodávatel' - správca ŠJ :
A. Obchodná akadémia

so sídlom
Mládežnícka 158/5
926 Ol Sereď

Zastúpená: Ing. Iveta Belányiová
riaditeľka školy

(ďalej len dodavatel')

Odberatel' - stravník :
B. Gymnázium

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

riaditeľka školy
(ďalej len odberateľ)

Zmluvné strany

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

na strane jednej
a

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

na strane druhej

uzatvorili v zmysle Obchodného zákonníka a Zákonníka práce "Zmluvu o poskytovaní stravy v
školskej jedálni odberateľovi" za nasledovných podmienok:

Článok l
Predmet a účel zmluvy

(Ol) Predmetom a účelom tejto zmluvy je 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 /200 l Z.z. v platnom znení "úprava podmienok poskytovania
stravy - hlavného jedla pre žiakov a zamestnancov odberatel'a v školskej jedálni v čase
plnej prevádzaky školy (mimo vedľajších a hlavných prázdnin)".

(02) V ponuke sú dve hlavné jedlá podľa vopred vypracovaného a schváleného jedálneho lístka.
Výber jedného hlavného jedla stravník nahlasuje minimálne 1 deň vopred, alebo
elektronicky prostredníctvom internetového portálu určeného na stravovanie. Ak sa na
niektoré hlavné jedlo z ponuky prihlási menej ako 20 stravníkov z celkového počtu
stravovaných, toto jedlo sa nevarí.



Článok 2
Doba platnosti zmluvy

(01) Zmluva sa uzatvára od: 03.09.2012 na dobu neurčitú
(02) Podpísaním tejto zmluvy zaniká účinnosť Zmluvy č. 11/2008 zo dňa 2.9.2008

ajej prislúchajúcich dodatkov.

Článok 3
Cena a spôsob úhrady

V cene jednej porcie jedla - obedu pod!'a nižšie uvedenej kalkulácie sú zahrnuté náklady na
jedlo a režijné náklady ( cena bola prepočitaná a zahŕňa všetky náklady) :

Kalkulácia nákladov Obdobie
pre zamestnancov školy Od 03.09.2012 až do vykonania zmeny
Náklady najedlo 1,12 €
Režijné náklady 1,37 €
Spolu cenajednej porcie jedla 2,49€
Kalkulácia nákladov Obdobie
pre žiakov školy Od 03.09.2012 až do vykonania zmeny
Náklady najedlo 1,12 €
Režijné náklady 0,20€
Spolu cena jednej porcie jedla 1,32 €

1) a) 1,12 € (slovom: Jedno euro, dvanásť centov) z ceny jednej porcie jedla = obeda si platia
priamo stravníci poštovou poukážkou vystavenou dodávateľom stravy podľa počtu odobratých
obedov, na účet Slovenská sporiteľňa, a.s. č.5025322463/0900. Táto suma môže byť znížená
o príspevok zamestnávateľa pre zamestnancov zo sociálneho fondu, čo odberateľ písomne
oznámi vedúcej školskej jedálne. Na základe toho bude potom na predmetnú čiastku
odberateľovi vystavená faktúra podľa počtu obedov, ktorej splatnosť je 15 dní od vystavenia
a úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na vyššie uvedený účet.

b) 1,32 € (slovom Jedno euro, tridsaťdva centov) si platia priamo stravníci = žiaci poštovou
poukážkou vystavenou dodávateľom stravy podľa počtu odobratých obedov, na účet Slovenská
sporiteľňa, a.s .. č.5025322463/0900. Študenti odberateľa sa započítavajú do počtu našich
stravníkov - žiakov, za účelom financovania školskej jedálne.

2) Režijné náklady za zamestnancov pod!'a §152 ods. 3 Zákonníka práce činia:
Od 03.09.2012 až do vykonania zmeny 1,37 €11 obed (slovom: Jedno euro, tridsaťsedem
centov), t.j. 55 % z celkových nákladov na jeden obed, pričom cena obedaje 2,49 €.

Fakturoval' sa bude po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami za počet
skutočne odobratých jedál zamestnancami odberate!'a za každý mesiac do 10 dňa
nasledujúceho mesiaca. Výnimku tvorí mesiac november, december, ktoré budú
fakturované zálohovo v mesiaci november resp. december bežného roka z dôvodu
možného vyčerpania rozpočtu príjmov v danom rozpočtovom roku. Vyúčtovanie
skutočnosti za mesiace november, december bežného roka oproti zálohovej platbe sa
zrealizuje v rámci mesiaca január nasledujúceho roka.

Úhrada režijných nákladov ( realizovaná odberate!'om) je splatná do 15 dní odo dňa
vystavenia faktúry resp. pod!'a splatnosti faktúry, bezhotovostným prevodom na účet
Slovenská sporitel'iia.a.s. 502532246310900.



Článok 4
Miesto a čas plnenia

(O 1) Hlavné jedlo sa podáva v školskej jedálni pri Obchodnej akadémii v Seredi, Mládežnícka
158/8, v čase od 12.05 do 14.30 hod. v pracovných dňoch.

(02) Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť čas vydávania jedál alebo neposkytnúť jedlo
z vážnych prevádzkových dôvodov. Takéto situácie vedúca školskej jedálne vopred oznámi.

Článok 5
Vzájomné práva a povinnosti

(O 1) Dodávateľ je povinný
• Poskytovať stravu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

(02) Dodávateľ je povinný
• Povinný platiť dohodnuté úhrady v tejto zmluve resp. vjej dodatkoch v čase splatnosti.
•

Článok 6
Skončenie zmluvy

1) Zmluvný vzťah zaniká:
• uplynutím dojednanej doby
• vzájomnou dohodou
• zánikom dodávateľa alebo odberateľa
• vypovedaním zmluvy zo strany dodávateľa podľa ods.2 tohto článku
• vypovedaním zmluvy zo strany odberateľa podľa ods.3 tohto článku

2) Dodávateľ môže vypovedat' túto zmluvu písomne pred uplynutím dojednaného času, ak
• odberateľ bez dôvodu o viac ako mesiac mešká s úhradou režijných nákladov v zmysle článku 3
• bolo rozhodnuté o zmenách objektu školského stravovania
• dôjde k organizačným zmenám.

3) Odberateľ môže vypovedať písomne túto zmluvu pred uplynutím dojednaného času, ak
• stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť v priestoroch výpožičky, čím sa stane zabezpečenie

stravovania bezpredmetné.

4) Výpovedná lehota je bud' dohodou resp. jeden mesiac, pričom začína plynúť od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.

Článok 7.
Záverečné ustanovenia

1) Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si navzájom potrebnú súčinnosť pre nadobudnutie
účinnosti tejto zmluvy a pre jej bezproblémové obojstranné plnenie. Prípadné spory, ktoré
by mohli vzniknúť z plnenia tejto zmluvy, budú prednostne riešené dohodou zmluvných
strán.

2) Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného a Občianskeho zákonníka.



3) Dodávateľ si vyhradzuje zmenu cien hlavného jedla vzhľadom na meniace sa ceny surovín
a vstupov pri režijných nákladoch. Zmenu cien oznámi vedúca školskej jedálne jeden
týždeň vopred pred prvým dňom nasledujúceho mesiaca a bude tvoriť dodatok k tejto
zmluve.

4) Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku
uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

5) Zmluva nadobúda platnosť 03.09.2012 a účinnosť dňom 04.09.2012.
6) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zo

zmluvných strán

Sereď 03.09.2012
eľedbe~ finančnú kontr~ju
~~kona~lfb.:: ••dňa J.:;/.:.:lOi l,
l'mančna operácia ••••••••••,.0..••
v súlade s platnými predpismí

Predbežqp fwanWtú kontrolu
vykonal P..~.~ľ...dňa~.;.t.fVll
Finančná operácia •••••••••••:1:k
v súlade s platnými predpfsmi

Ing. Iveta Belányiova
riaditeľka školy

GYMNÁZiUM
Vojtecha Mihálika
Kostolná 119

92601 SEREĎ
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RNDr. Viera Tkáčová
riaditeľka školy


