
Zmluva o poskytovaní stravy

Mesto Zlaté Moravce

zastúpené:
sídlo:
ICO:
penaž.ústav:
císloúctu:

Ing. Peter Lednár, CSc., primátor
1.mája 2.,95301 Zlaté Moravce
308676
VÚB Zlaté Moravce
33422162/0200

prostredníctvom
Zariadenia školského stravovania pri Materskej škole Slnecná 2
Slnecná 2, Zlaté Moravce
Zastúpená: Erika Vargová, vedúca ZŠS
Bankové spojenie: 1630375653/0200

Spojená škola

zastúpená:
sídlo:
ICO:
penaž.ústav:
císlo úctu:

a

PhDr. Zita Záhorská, riaditelka
J.Krála 39, 953 01 Zlaté Moravce
34062840
Štátna pokladnica Bratislava
7000099356/8180

uzatvárajú v zmysle zákona NR SR c.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 1školský zákon!
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova Vyhlášky MŠ SR c.
330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania § 2 odsek 1 písm. t) nasledovnú Zmluvu
o poskytovaní stravy

Cl. 1
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 2 ods. 1 písm t) vyhlášky Ministerstva
školstva SR c. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, že Materská škola, Slnecná 2,
Zlaté Moravce prostredníctvom svojho Zariadenia školského stravovania zabezpecí pocas
prevádzky Materskej školy poskytovanie stravy pre žiakov a ucitelov Spojenej školy, Janka
Krála 39, Zlaté Moravce.

2. Spojená škola berie na vedomie, že strava pre žiakov a ucitelov jej nebude podla tejto
zmluvy zabezpecená v období mimo prevádzky Materskej školy (t.j. pocas prázdnin a pod.) .



CL2

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Stravovanie bude Materskou školou prostredníctvom Zariadenia školského
stravovania zabezpecené v zmysle platných vyhlášok pre školské jedálne a strava bude
pripravená podla platných receptúr pre školské stravovanie.

2. Žiaci a pedagogickí zamestnanci Spojenej školy sa budú stravovat v školskej
jedálni Materskej školy v case od 12.00 h do 12.30 h.

3. Pocet požadovaných porcií, ktoré má zariadenie školského stravovania pripravit,
nahlási prostredníctvom urceného zamestnanca Spojenej školy v zariadení školského
stravovania Materskej školy najneskôr jeden pracovný den vopred. Odhlásenie už
prihláseného jedla je možné najneskôr do 08,00 h dna, na ktorý bolo jedlo nahlásené.

4. Spojená škola uhradí Mestu Zlaté Moravce náklady za stravu poskytnutú cudzím
stravm'kom,ktoré predstavujú na jedno hlavné jedlo:
-pre dospelého cudzieho stravníka sumu 2,80 eur
- pre dieta Spojenej školy sumu 2,62 eur,
- pre dieta Spojenej školy v hmotnej núdzi sumu 2,62 eur.
Suma pozostáva zo sumy 1,19 eura na stravu pre dospelého stravníka, pre dieta 1,01 eura
(financný limit na nákup potravín urcený podla záväzných MSN) a 1,61 eura na režijné
náklady (reálne režijné náklady na výrobu hlavného jedla),

Spojená škola uhradí na úcet Mesta Zlaté Moravce: 33422162/0200 sumu za režijné
náklady ana úcet Materskej školy, Slnecná 2, Zlaté Moravce: 1630375653/0200 sumu za
stravu ( na nákup potravín).

5. Ktorákolvek zo zmluvných strán má právo túto zmluvu vypovedat aj bez udania
dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá zacne plynút prvým dnom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po dorucení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

CL3
Záverecné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných
strán a úcinnost od 01.10.2012 za podmienky jej zverejnenia na stránke Mesta aje uzatvorená
na dobu urcitú, do 30.06.2013.

2. Túto zmluvu možno menit a dopÍnat len písomnou formou po vzájomnej dohode
zmluvných strán.

3. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, ktoré sú autentické a majú rovnakú
právnu silu. Dva z rovnopisov obdrží každá zmluvná strana.

4. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení podpísat túto zmluvu, že
textu zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dnešného dna svojim podpismi
potvrdili.



V Zlatých Moravciach dna 18.09.2012

Mesto Zlaté Moravce
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