
Zm|uva o poskytovaní stravovania é.1l20l5

uzatvotrená podl'a § 261 ods.2 a269 ods.2 a nasl. zákonaé.513l199l Zb.(Obchodného zákonníka)

ZMLUVNÉ srnaNy

Poskytovatel': Základná §kola Gy. Szabóa s VJM
§t otste 936tl,Dun. Streda

Zastűpenie : Mgr. Arpád Nagy, riaditef §koly

Bankové spojenie : ÖSOn a.s. poboöka Dunajská Streda

Öíslo úötu : 7263012210200

tÖo : 36081019

Prijímatel' : Cirkevná základná §kola Sv.Jána apo§tola s VJM

Trhovisko ö 1, Dunajská Streda

Zastűpenie : Mgr. Teodóra Aranyossyová , riaditefka §koly

Bankové spojenie : VÚB a.s. poboöka Dunajská Streda

Öíslo úötu : 189108375510200

IÖo : 31825001

CI.I

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluly je poskytovanie stravovania-( desiata, obed, olovrant) pre Ziakov
Cirkevnej základnej §koly Sv.Jána apo§tola s VJM, ,929 0I Dunajská Streda.

2. Z3 Gy.Szabóa v Dunajskej Strede poskytuje sluZby Ziakom Cirkevnej Z§, Sv.Jána
apo§tola s VJM,Trhovisko é.1 9290I Dunajská Streda, za podmienok uvedenych v d'al§ích
ustanoveniach zmluvy.

öt. u

Doba poskytovania sluZieb

Poskytovanie stravovania sa stanovuje na obdobie od 07.09.2015 do 30.06.2016
v pracovnych drioch, okrem dní §kols§fch prázdnin.
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1.

Cl. ilI

Cena za stravovacie sluiby

Cena za poskytované sluZby pozostáva z v;f§ky príspevku na öiastoönú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonny zástupca Ziaka vo vy§ke nákladov na nákup
potravín a stanovuje sa na základe V§eobecného závázného nariadenia Mesta
Dunajská Streda ö.28l20I2, ktorá je :

0,95 € pre 1. stuperi Z§ na jedno vydané jedlo pre Liaka,
1,01€ pre2. stupeí Z§ na jedno vydané jedlo pre Liaka.
Zákonny zástupca prispieva okrem úhrady aj na úhradu reZijnych nákladov v §kolskej
jedálni sumou 0,30 € na jeden obed.
DrZitel'ovi vernostnej karty sa poskytuje zo sumy uvedenej zlava 0,15 € na 1 obed.
Ak z jednej rodiny nav§tevuje tú istú §kolskú jedáleü viac deti, reiljné náklady sa zni-
ZqúnakaLdé d'al§ie diet'a na 0,15 € na jeden obed.

Za detského stravníka v hmotne núdzi podfa osobitného predpisu sa reZijné náklady
stanovujú vo vy§ke 0,15 € na jeden obed.
Príspevok v §kolsk;ich jedálüach pri základn;fch §kolách sauhtádzavopred do 25.düa
príslu§ného kalendárneho mesiaca, ktor;f predchádza kalendárnemu mesiacu zaktory
sa príspevokul^rádza.
Príspevok naréíie saukuádza spolu s príspevkom na potraviny.
Uhradu za pottavinv platí kaíd! individuálne po§tovou poukáZkou alebo bankovym
prevodom.
V prípade zvy§enia cien potravín areLijnych nákladov je moánost' zqf§enia stravnej
jednotky dodatkom k zmluve.

öt. w

Povinnosti prijímatel'a

1. Prijímatef je povinn} re§pektovat' harmonogram vydaja stravy, ktor;li je platny vldy
na jeden §kolsky rok v öase od 12,00 h do 14,00 h.

2. Prijímatel' je povinn} re§pektovat' prípadné preru§enie stravovania z dövodu
sanitámych dní, alebo z iny ch v áZnych dövodov.

3. Prijímatef sazavánqe :

- uhradit'vyúötovaciu faktúru za poskytnuté sluZby, ktorú vystaví poskytovatef
mesaÖne na základe evidencie skutoöne poskytnutych sluZieb. Poskytovatel'
doruöí faktúru prijímateliovi najneskör do 5. kalendárnych dní odo dria
uplynutia príslu§ného kalendárneho mesiaca.
Faktúra je splatná do 14 kalendárnych dní odo döa jej doruöenia prijímatel'ovi.

2,

3.
4.

5-

6.

1

8.

9.



öt. v

Povinnosti poskytovatel'a

1. V prípade, ak poskytovatel z dövodu prekáZok na strane dodávatefov surovín
nemöZe zabezpeéit potrebné suroviny podfa naplánovaného jedálneho lístka, si
poskltovate| vyhtadzuje právo na zmenu na náhradné jedlo.

2. Zhygienic§fch dövodov sa vyhradzuje poskytovatel' právo preru§it' stravovanie
poöas sanitárnych dní.

3. Poskl,tovatef vedie evidenciu vydanych jedál pre stravníkov pr1imatela.
4. Poskytovatef vykonáva fakturáciu vydanej stravy vZdy k poslednému döu

príslu§ného mesiaca.

öt. vl

Zaóiatok poskytovania stravovania

1. Termín zaéatiaposky.tovania sluZby - 03.09.2014.

öt. vrr

Skonöenie poskytovania stravovania

1. Zmluvné strany möZu teftto vzt'ah skonöit' dohodou, ktorá sa
formou.
V}povedná lehota je tri mesiace azaóina plynút' od prvého
mesiaca po jej doruöení.
Skonöenie poskytovania stravovacej sluZby - 30.06.2016.

Cl. vilI

závereéné ustanovenia

1. Túto zmluvu je moZné menit'iba öíslovan;fmi písomnymi dodatkami.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, íe zmluvu uzavreli slobodne avéúne ana znak súhlasu

s celym jej obsahom ju vlastnoruöne podpísali na to oprávnení zástupcovia
zmluvnych strán.

3. Yztahy, ktoré nie sú vyslovne upravené v tejto zmluve, sa budú riadit' príslu§nymi
ustanoveniami platnych právnych predpisov.

4. Zmluvaje vyhotovená v troch exemplároch, zktorychjeden obdtíi prijímatef, jeden
poskytovatel' ajeden Mestsk} úrad ,samostatn} referát Odboru §kolstva, soc. vecí,
§portu a kultúry v Dunajskej Strede.

uskutoöní písomnou

df,a nasledujúceho2.

3.

Poskytovatel' : {_l4**lö Gyu) sabór
r §rörvacím jlzykorr madarskfm

taabó 6lulö Aldp{skola

"",.,,il'li|jol' 
i,i í; 3 §1 il,,.?

V Dunajskej Strede 08.09.2015
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