
Zm|uva o poskytovaní stravovania é.I1l20I3
uzatvotrená podl'tr § 261 ods.2 a 269 ods.2 a tlas1, zákoIra ó.513l1991Zb.(Obchodnélro zákonníka)

ZMLUVNE, srnaNy

Poskytovatel' : Zákt.adná §kola Dunajská Streda
Jilemnického ul.ö.204111, Dun. Streda

Zastúperrie : PaedDr. Peter Gajdo§, riaditel' §koly

Barrkové spojenie : ÖSOg a.s. poboöka Dunajská Streda

Öíslo úötrr : 1223512210200

IÖo: 36081078

Prijímatel' : Z:ikladná §kolrr Gy.Szabóa s VJM

§t olrxn ul.ö.936/1, Dunajská Streda

Zastúpenie : PaedDr.Peter,Teréz Csölle, riaditel'ka §koly

Bankové spojenie : VÚB a.s. poboöka Dunajská Streda

Öíslo úött : 1263012210200

TÖo : 36081019

öt. t

predmet zmluw

1. Predrnetom zmluvy je poskytovanie stravovania-( desiata, obed, olovrant) pre Ziakov Z§
Gy.Szabóa s VJM, §kolská ul.ö.936/1 ,9290I Dunajská Streda.

2. Základná §kola v Dunajskej Strede poskytuje sluZby Ziakom Základnej §koly Gy.Szabőa s

VJM, §t<olska ú.ö.936lI, 9290I Dunajská Streda, za podmienok uvedenych vdal§ích
ustanoveniaclr znrl uvy.

öt. tI

Dob:r poskytovania sluZieb

Poskl.tovanie stravovania sa stanovuje na obdobie od 09.09.2013 do 30.06.2014
v pracovnyclr dúoch, okrem dní §kolskych prázclnin.



Cl. ilI

Ccna za stravovacie sluZby

1. Cena za poskytované sluZby pozostáva z vy§ky príspevku na öiastoönú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonny zástupca Liaka vo vy§ke nákladov na nákup
potravín a stanovuje sa na základe V§eobecného závázného nariadenia Mesta
Dunajská Streda ó.22l20l2, ktorá je :

0,95 € pre 1. stupei Z§ naiedno vydané jedlo pre Ziaka,
1,01 € pre2. stupei ZS na jedno vydané jedlo pre Liaka.

2,, Zákonny zástupca prispieva okrem úthrady aj na úhradu reZijnych nákladov v §kolskej
jedálni sumoLl 0,30 € na jeden obed.

3. DrZitel'ovi vernostnej karty sa poskytuje zo sumy uvedenej zl'ava 0,15 € na 1 obed.
4. Ak z jednej rodiny nav§tevuje tú istú §kolskú jedálefi viac detí, reLtjné náklady sa zni-

Zqú nakaLdé d al§ie diet'a na 0,15 € na jeclen obed.
5. Za detského stravníka v hmotne núdzi podl'a osobitného predpisu sa reZijné náklady

stanovujú vo vy§ke 0,15 € n:r jeden obed.

6. Príspevok v §kolskych jedálíach pri základn;fch §kolách sa uhrádza vopred do 25.düa
príslu§ného kalendárrreho mesiaca, ktory predchádza kalendárnemu mesiacu za ktory
sa príspevok uhrádza.

7. Príspevok rra réZie sa uhrádza spolu s príspevkom na potreviny.
8. Uhradu za potraviny platí kaí,dy individuálne po§tovou poukáZkou alebo bankovym

prevodom.
9. V prípade zvy§enia cien potravín areLilnych nákladov je moZnost' zvy§enia stravnej

jednotky dodatkom k zmluve.

Cl. IV

Povinnosti prij ímatel'a

Prijímatef je povinny re§pektovat'lrarmonogram vydaja stravy, ktorf je platny vLdy na
jeden §kolsky rok v öase od 12,00 h do 14,00 h.

Prijímatef je povinny re§pektovat' prípadné preru§enie stravovania z dövodu
sanitárnyclr dní, alebo z iny ch v áLny ch dö vodov.

Prijímatel' sa zavázlle :

- uhradit' vyítötovaciu faktúru za poskytnuté sluZby, ktorú vystaví poskytovatel'
mesaöne na zák\ade evidencie skutoöne poskytnutych sluZieb. Poskytovatel'
doruöí faktúru prijímatel'ovi najneskör do 5. kalendárnych dní odo diia
uplynutia príslu§rrého kalendárneho mesiaca.
Faktúra.|e splatná do 1,t kalendárnych dní odo dlia jej doruöenia prijímatel'ovi.

1.

)

_r.



Povinnosti poskytovatel'a

1. V prípade, ak poskytovate| z dövodu prekáZok na strane dodávatefov surovin
nemöZe zabezpeóit' potrebné suroviny podfa naplánovaného jedálneho lístka, si
poskytovatel' vyhradzuje právo na zmenu na náhradné jedlo.
Zhygientckych dövodov sa vyhradzuje poskytovatel právo preru§it' stravovanie
poöas sanitárnych dní.
Poskytovatef vedie evidenciu vydanych j edál pre stravníkov prij ímatefa.
Poskl.tovatef vykonáva fakturáciu vydanej stravy ví,dy k poslednému düu
príslu§ného mesiaca.

)

J.

4.

Cl. VI

Zaóiatok poskytovania stravovania

1. Termín zaöatta poskytovania sluZby - 09.09.2013.

öt. vII

Skonöenie poskytovania stravovania

1. Zmluvné strany möZu tento vzt'ah skonóit' dohodou, ktorá sa
formou.

2. Vypovedná lehota je tri mesiace azaóína plynút' od prvého
mesiaca po jej doruöení.

3. Skonöenie poskl.tovania stravovacej sluZby - 30.06.2014.

uskutoöní písomnou

dia nasledujúceho

Cl. VIII

závereóné ustanovenia

1. Títto zmltrvu je moZné menit'iba öíslovanymi písomnymi dodatkami.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, Ze zmluvu uzavreli slobodne aváine ana znak súhlasu

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

3. Yz(ahy, ktoré nie sú vyslovne upravené vtejto zmluve, sa budú riadit'príslu§nymi
ustanoveniami platnych právnych predpisov.

4. Zmluvaje vyhotovená v troch exemplároch, z ktorych jeden obdrZí prijímatef, jeden
poskytovatef ajeden Mestsky úrad ,samostatnf referát Odboru §kolstva, soc. vecí,
§portu a kultúry v Dunajskej Strede.

Posky,tovatef :

Základná §kola

Jiiernnického ulica ö,20411 i

zókladná sr*ro cv&[liir§}Í}tue| 
: L"*ksL-"

r yyuőovacím jazykcrn nnadarskym
tzabó Gy;la Alapiskola
§kclská ulica e.93611 €)

tsunalskó §treda - DunarzertJrhplv
n,.,,.:.|.1 ct".r,

ü.
V Dunajskej Strecle 06.

í.a
cal
r-í í

a\

íő§*s}§il{
013


