
Zmluva o poskytovaní stravy č. 1/2017 

 

Zmluvné strany 

Dodávateľ : Názov :                        Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto 

                       Sídlo:                         Litovelská 605/9, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

                       V zastúpení :             Mgr. Helena Játiová 

                       Bankové spojenie:    VÚB a.s., KNM 

                       Číslo účtu:                 1633788058/0200 

                       IBAN:                         SK14 0200 0000 0016 3378 8058 

                       IČO:                            37812599   

                       DIČ:                            2021681453 

                       Kontakt:                     041/4211332 

                       Email:                         mslitovelskaknm@centrum.sk 

 

Odberateľ:  Názov:   Špeciálna základná škola s materskou školou, 

     Lipová 622, Kysucké Nové Mesto 

                      Sídlo:   Lipová 622, Kysucké Nové Mesto, 024 01 

                      V zastúpení:  Mgr. Oľga Antecká  

                      Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

                      Číslo účtu - IBAN: SK19 8180 0000 0070 0056 5011 

                      IČO:   50605348 

                      DIČ:    

                      Kontakt:  041-4212958, 0911 847 005 

                      Email:   szs.knmesto@gmail.com 

 

uzatvárajú túto zmluvu o zabezpečení stravovania 

 

I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je dodávka stravy pre deti Špeciálnej základnej školy s materskou 

školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto a podmienky, za ktorých bude strava dodávaná 

z Materskej školy, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto. 

 

II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Dodávateľ sa zaväzuje: 

-pripravovať a dodávať v pracovný deň stanovený počet jedál a to hlavné jedlo a polievku 

 + doplnkové stravovanie ( desiata a olovrant) podľa receptúr racionálneho stravovania na 

základe týždenného jedálneho lístka  

- zodpovedá za  kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých hygienických 

a bezpečnostných predpisov 

- zabezpečiť výdaj stravy  čase od 8.15 do 8.30 hod. -desiatu, od 10.50 do 11.10 hod –obed, 

od 13.45 do 14,00 - olovrant 

-včas informovať odberateľa o uzatvorení prevádzky Školskej jedálne ,Litovelská 605/9 ako 

súčasť Materskej školy Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto 

-zodpovedá za likvidáciu odpadu z tohto vydaného jedla 

 

Odberateľ sa zaväzuje: 

-zabezpečiť odvoz stravy do Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Kysucké Nové 

Mesto pri dodržiavaní hygienických predpisov 

-je povinný nahlasovať  úpravu počtu odobratých jedál  v pracovný deň do 8.00 hod. 
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-zabezpečí nádoby na odber potravín a zodpovedá za ich čistotu a kvalitu  

-zabezpečí osobu na výdaj pripravených jedál 

- dodržiavať čas odberu stravy 

-reklamáciu stravy (počet  a kvalita) uplatňuje priamo pri  preberaní stravy 

 

III. 

Cena za služby a spôsob úhrady 

1.)Výška stravného na jedno hlavné jedlo je stanovená nasledovne: 2,55 € 

Z toho a)- na nákup potravín : 1,19 € ( desiata 0,28  €+ obed 0,68 €+ olovrant 0,23 €) 

                 -na režijné náklady  :1,36 € ( hradí škola) 

            b)- deti v HN na nákup potravín 0,19 € ( rozdiel 1 € uhradený dotáciou ) 

                - režijné náklady 1,36 € ( hradí škola). 

 

2.)Príspevok na potraviny si budú hradiť mesačne rodičia(zákonný zástupca detí) na 

účet školskej  jedálne vo výške 23,80 €  (3,80 € deti v HN) vždy do 15-tého dňa  mesiaci. 

Číslo účtu SK70 0200 0000 0016 3241 2657. 

 

3.)Dodávateľ je povinný viesť si mennú evidenciu detí. 

 

4.)Režijne náklady budú mesačne fakturované Špeciálnej základnej škole s materskou školou, 

Lipová 622, Kysucké Nové Mesto vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac, so splatnosťou 

14 dní. 

 

5.)Dodávateľ je oprávnený zmeniť výšku stravnej jednotky na základe zmeny všeobecne 

záväzného nariadenia, alebo na základe zmeny stravnej jednotky /cenového predpisu/. 

Zmenu je povinný dodávateľ  písomne oznámiť odberateľovi formou dodatku ku 

zmluve. 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

1.)Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa 

na dobu neurčitú. Zmluvu je možné kedykoľvek vypovedať písomnou formou. 

2.)Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno realizovať len formou písomných dodatkov, 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

3.)Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho jeden pre odberateľa, jeden pre 

dodávateľa a jeden pre vedúcu školskej jedálne. 

4,)Zmluvné strany vyhlasujú, že so zmluvou sa dôkladne oboznámili, jej obsahu rozumejú 

a na znak súhlasu ju podpisujú. 

5.)Vedúca školskej jedálne podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje, že bola s jej obsahom 

oboznámená a zaväzuje sa zabezpečiť v rámci svojej kompetencie riadne plnenie záväzkov 

vyplývajúcich pre dodávateľa zo zmluvy. 

 

V Kysuckom Novom Meste  02.01.2017 

 

 

Dodávateľ: ...............................................               Odberateľ:...............................................                                             

                        Mgr. Helena Játiová                                      Mgr. Oľga Antecká 

                             riaditeľ školy     poverená riadením školy 

 

 

 

                    ...............................................  

                           Jarmila Kopasová   

                           vedúca školskej jedálne 


