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ZMLUVA

o poskytovaní stravovania žiakov a zamestnancov

medzi

Dodávatel: Stredná odborná škola technická

Ul. l. mája 22. Zlaté Moravce
Ul. l. mája 22.953 Ol Zlaté Moravce
PaedDr. Husárom Dušanom
00893129
2021059051
SK2021059051

Štátna pokladnica
7000305690/8180

sídlo:
zastúpený:
ICO:
DIC.
IC DPH:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:

a

Odberatel:
sídlo:
zastúpený:
ICO:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:

Spojená škola
J. Krála 39.953 Ol Zlaté Moravce
PhDr. Zitou Záhorskou
34062840

Štátna pokladnica
7000099356/8180

uzatvárajú zmluvu za nasledovných podmienok:

(:1. l

Predmet zmluvy

l. Dodávatel zabezpecí stravovanie pre žiakov a zamestnancov odberatelskej
organizácie vo svojom zariadení. ktorÚ si žiaci a zamestnanci prevezmú v jedálni
Strednej odbornej školy technickej, Ul. 1. mája 22. v case od 11,45 - 12,45 hod.

2. Jedlá budú pripravované podla platných receptúr a technologických postupov v súlade
platnými hygienickými normami.

3. Dodávatel sa zaväzuje pripravovat:
OBED: I druh polievky

] druh hlavného jedla
l dlllh nápoja



<":l. II
Cena obeda

1. Cena obeda je dohodnutá medzi odberatelom a dodávatelom nasledovne:

Žiaci l. stupen: Náklady na potraviny
žiaci v hmotnej nÚdzi:

0.83 C hradí ÚPSVaR Nitra

0,83 €

Žiaci II. stupen: Náklady na potraviny
žiaci v hmotnej nÚdzi:

0.90 C hradí ÚPSVaR Nitra

0,90 €

Réžijné náklady: 1.10 C pre žiakov

Zamestnanci: Náklady na potraviny
Réž[jné nák/uc(v
DPH

Cena obeda pre zamestnanca

0,94C
0.92 C
0,37 €
2,23 €

Cl. III

Úhrada obeda, splatnost' a spôsob platenia

Úhrada stravy bude realizovaná nasledovne:

Žiaci v hmotnej núdzi:

0.83 CL stupen žiaci / deii ÚPSVaR
0.90 elI. stupe1'ížiaci / def1ÚPSVa R

prostredníctvom MsÚ Zlaté Moravce, na základe vypracovaného zoznamu sociálne
odkázaných detí, ktorý predloží SPOJENÁ ŠKOLA MsÚ a dodávatelovi stravy,
bezhotovostným prevodom do Štátnej pokladnice na C. Úctu 7000305690/8180. Režijné
náklady zaplatí odberatel do 14 dní od vyhotovenia faktÚry nasledujÚceho mesiaca
bezhotovostným prevodom na C. Úctu 7000305690/8180.

Žiaci, ktorí nie sú v hmotnej núdzi:
Cenu obeda, podla prihlášky na stravovanie zaplatia prostredníctvom
prevodom na bankový Úcet 7000305690/8180.

SŠ bezhotovostným

Zamestnanci:
Za zamestnancov vykoná Úhradu zamestnávatel na základe vystavenej faktúry

dodávatelom, podla poctu odobratých jedál v danom mesiaci, ( potvrdené pocty odberatelom
- podpisom a peciatkou), do 14 dní od vyhotovenia faktÚry. na C. úctu 7000305711/8180.



CI.lV

Ostatné dojednania

1. Dodávatel si vyhradzuje právo upravit cenu obeda ak dôjde k zmene, resp. nárastu
cien potravín, energií a ostatných nákladov ovplyvnujÚcich alebo sÚvisiacich
s výrobou jedál. Prípadné zmeny budÚ riešené dodatkom.

2. Odberatel je povinný objednat si jedlo na mesiac dopredu. Odhlásit sa z obeda je
možné vopred do 12,00 hod. predchádzajÚceho dl1a.

3. Zmluva sa uzatvára na dobu urcitÚ od 01.03.2011 do 30.06.2011.

4. Zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedat pred uplynutím dohodnutej doby
t.j. 30.06.2011. iba v prípade obzvlášt závažného porušenia zmluvných podmienok
jednou zo zmluvných strán.

(~l. V
Záverecné ustanovenia

1. Zmenit alebo doplnit túto zmluvu možno len písomne na základe sÚhlasných prejavov
Úcastníkov zmluvy ocíslovaným dodatkom k tejto zmluve.

2. Zmluva nadobudne platnost a Úcinnost podpísaním zmluvnými stranami.
3. Úcastníci zmluvy prehlasujÚ, že táto vyjadruje ich slobodnÚ vôlu, nebola podpísaná

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj sÚhlas s jej obsahom
potvrdzujÚ svojimi vlastno rucnými podpismi.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 - tich vyhotoveniach, z ktorých 2 sÚ urcené pre
dodávatela. 2 pre odberatela a 1 pre zriadovatela.

V Zlatých Moravciach, dna 28.02.2011

Dodávatel: Odberatel: .- .. 1
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PhDr. Zita Záhorská


