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Z M L U V A   č.  SJ-01/09/2019 
o poskytovaní stravy žiakom a zamestnancom          

uzavretá podľa  Obchodného zákonníka   
 

medzi 
 
1) DODÁVATE ĽOM:  Obchodné meno: Základná škola 
         so sídlom :   Školská 3,  053 04 Spišské Podhradie 
          v zastúpení :   Ing. Ján Jurečko – riaditeľ školy 

       IČO :    37873831 
  DIČ :   2021638421 

    Bankové spojenie : UniCredit Bank  
    Číslo účtu :  IBAN: SK67 1111 0000 0066 2277 5027 
 

a 
 

2) ODBERATEĽOM:   Obchodné meno:  Základná škola 
         so sídlom :   Palešovo nám 9,  053 04 Spišské Podhradie 
        v zastúpení :   Ing.  Eva Grigerová – riaditeľka školy 
          IČO :    37873814 
    DIČ:   2021638476 

Bankové spojenie :  UniCredit Bank 
Číslo účtu:  IBAN: SK58 1111 0000 0066 2539 0069 

  
ktorí uzatvárajú zmluvu za nasledovných podmienok: 

 
Čl. I 

Predmet zmluvy 
1. Dodávateľ zabezpečí prípravu jedál pre žiakov a zamestnancov odberateľskej organizácie 

vo svojom zariadení. Jedlo si odberateľ prevezme v čase od 10.30 hod.  do 11.00 hod. 

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

3. Dodávateľ sa zaväzuje pripravovať: OBED  1 druh polievky 
     1 druh hlavné jedlo 
   1 druh nápoja  / alebo iná príloha 
 

Čl. II 
Cena obeda 

Cena obeda je dohodnutá medzi odberateľom a dodávateľom nasledovne: 
 

Žiaci do 11 rokov: Náklady na potraviny:  1,08 €     (VZN  č. 2/2019) 
  Režijné náklady: 0,00 € 
  Cena obeda pre žiaka spolu: 1,08 € 
 

Žiaci od 11 do 15 rokov: Náklady na potraviny:  1,16 €     (VZN  č. 2/2019) 
  Režijné náklady: 0,00 € 
  Cena obeda pre žiaka spolu: 1,16 € 
 

Zamestnanci: Náklady na potraviny:  1,26 €     (VZN  č. 2/2019) 
(ako veková kat. 15 – 19 r.) Režijné náklady: 1,38 € 
  Cena obeda pre zamestnanca spolu:    2,64 € 
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Čl. III 
Úhrada, splatnosť a spôsob platenia 

 

Úhrada stravy bude realizovaná nasledovne: 

1. Žiaci: 
 Za žiakov vykoná úhradu odberateľ na základe vystavenej faktúry dodávateľom, podľa 
počtu odobratých jedál v danom mesiaci (potvrdené počty odberateľom – podpisom a pečiatkou), 
do 14 dní od vyhotovenia faktúry, resp. podľa dátumu splatnosti na faktúre, na číslo účtu:     
IBAN:  SK67 1111 0000 0066 2277 5027    

2. Zamestnanci: 
 Za zamestnancov vykoná úhradu zamestnávateľ na základe vystavenej faktúry dodávateľom, 
podľa počtu odobratých jedál v danom mesiaci (potvrdené počty odberateľom – podpisom 
a pečiatkou), do 14 dní od vyhotovenia faktúry, resp. podľa dátumu splatnosti na faktúre,             
na číslo účtu:  IBAN:  SK67 1111 0000 0066 2277 5027 
 

Čl. IV 
Ostatné dojednania 

1. Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu obeda ak dôjde k zmene, resp. nárastu cien 
potravín, energií a ostatných nákladov ovplyvňujúcich alebo súvisiacich s výrobou jedál. 
Prípadné zmeny budú riešené dodatkom. 

2. Odberateľ je povinný uhradiť stravu za prvý mesiac (september 2019) zálohovo dopredu. 

3. Počet obedov je potrebné záväzne nahlásiť najneskôr  do 7:55 hod. aktuálneho dňa. 
4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú  od  03.09.2019 do 30.06.2020. 
5. Zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím dohodnutej doby. 

Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca           
od dňa podania. 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení na web-stránke odberateľa / dodávateľa, podporne sa riadi 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
podpísané oboma zmluvnými stranami (na základe súhlasných prejavov účastníkov), 
očíslovaním dodatkov k tejto zmluve. 

3. Účastníci zmluvy prehlasujú, že zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu, že túto zmluvu 
podpisujú dobrovoľne, nie v tiesni, ani pod nátlakom, ani za nápadne znevýhodnených 
podmienok. S obsahom zmluvy sa oboznámili a bezvýhradne súhlasia s jej bodmi.  

4. Táto zmluva je vypracovaná v piatich rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre dodávateľa, 
dva pre odberateľa  a jeden pre zriaďovateľa odberateľa. 

V Spišskom Podhradí, dňa  02.09.2019 
 
                Za dodávateľa:                                 Za odberateľa: 
 
          Ing. Ján Jurečko  v.r.       Ing.  Eva Grigerová  v.r. 
                riaditeľ školy                                 riaditeľka školy 
 

         ___________________                             ___________________ 
                Ing. Ján Jurečko                                 Ing.  Eva Grigerová 
                  riaditeľ školy                         riaditeľka školy 


