
Zm|uva o poskytovaní stravovania ó.l0/20l3
itzatvotrená podI'a § 261 ocls.2 a 269 ods.2 a tlasl. zákorla ó.513l1991Zb.(Obchodného zákonníka)

ZMLUVNÉ srnaxy

Poskytovatel' : Zákl'adná §kola Gy. Szabóa s VJM
§xotrt á 936ll,Dun. Streda

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

Bankové spo.jenie : ÖSOg a.s. poboöka Dr-rnajská Streda

Öíslo úötu : 26538423175O0 - príjmov;|, iröet

IÖo : 3608101 9

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

Trlrovisko ó.1, 9290l Dunajská Streda

Zastílpenie : Mgr. Teodóra Aranyossyová, riaditelka §koly

Bankové spojenie : VÚg a.s. poboöka Dunajská Streda

Öíslo irötu : 1891083755 l02OO

IÖo : 3182500]

Cl. I

predmet zmluw

1. Predr-netom ztlluvy je poskytovanie stravovania-( desiata, obed, olovrant) pre Ziakov
Cirkevnej základnej §koly Sv. Jána Apo§tola ,92901Dunajská Streda.

2. ZS Gy. Szabóa v Dunajskej Strede poskytuje sluZby Ziakom Cirkevnej Z§ Sv. Jána
apo§toia sV.TM, Trhovisko ó.1,9290l Drrnajská Streda za podmienok uvedenych vdal§íclr
ustanoveniaclr zmluvy.

Cl. II

Doba poskytovania sluiieb

Poskytovanie stravovania sa stanovuje na obdobie od 09.09.2013 do 30.06.2014
v pracovnych düoch, okrem dní §kolskyclr prázdrrin.



Cl. III

Cena za stravovacie sluZby

1. Cena za poskytované slLrZby pozostáva z vy§ky príspevku na öiastoÖnú Íllrradr,r

tlákladov, ktoré ulrrád,za záI<onny zástr-rpca Liaka vo vy§ke nákl:rdov na nálruP

potravín a statrovuje sa na zákiade V§eobecného závázného rrariadenia Mesta

Dunajská Streda ó.2212012, ktorá je :

0,95 € pre 1. stupeü ZS na jedno vydané jedlo pre Ziaka,
1,01 € ple 2, stupeti Z3 najedno vyclalré jedlo pre Liaka.

2, Zákonrry zástupca prispieva okrem úrlrrady aj na úhradu reZijnych
jedálni sLtlTIoLl 0,30 € n:r jedcn obed.

nákladov v §kolske.i

€ na 1 obcd.
náklady sa zlri-

3. DrZitel'ovi vernostnej karty sa poskytr_rje zo sumy uvedenej zfava 0,15

4. Ak z jedne,j rodiny nav§tevu.je tú istúr §kolskú jedálerl viac detí, reZijné

Zujút na kaZdé d'al§ie diet'a na 0,15 € na jeden obed.

5. Za detskélro stravtLíka v hmotne nírdzi podl'a osobitrrého predpisu sa reZijné nákladY

stanovujűr vo vy§ke 0,15 € na jeden obed.
6. Príspevok rra reZijné náklady sa uhrádza aj na diet'a - pred§koláka.

7 . príspevok v §kolskyclr iedálúaclr pri základnyclr §koláclr sa ulrrádza vopred do 25.dűa

prísiu§rróho kalenclárrrelro nresiaca, ktory predchádza kalendárnemu mesiacrr za ktorÍ

sa príspevok lrhrádza.
tl. Príspevok na réZie sa ulrrádza spolu s príspevkom na potreviny.
g. Úhradrr za potravitly platí kaLdy indivicltrálrre po§tovou poukáZkotr alebo bankovYrrr

prevodonr.
10. V prípa6g 2vy§er]ia cietr potravín a reZijnyclr rrákladov je nroZnost' zvy§enia stravnej

jedrrotky dotlatliom li znrluvc.

öt. tv

Povinnosti p rijímatel'a

1. Prijínlatel' je povinrly le§pelrtovat' lrarnronogram vydaja stravy, ktory je platny vi,dy na

jeden §kolsklf rok v öase od 12,00 h do 14,00 h.

2. prijímatel' je povinny re§pektovat' prípadné preru§enie stravovania z dÖvodrr

sarritárnyclr clní, alebo z inych váZnych dövodov.

Prij ímatel' zabezpeóí odvoz stravy.

Prijínlate1' srr zal,ilzuIe :

- ulrraclit' vyútötovacir_r faktúru za poskytnuté sluZby, ktorú vystaví poskytovatel'

nesaöne na základe evidencie skutoöne poskytnrrtych sluZieb. Poskytovatef
doruöí falrtúrLr prijímatel'ovi najneskör do 5. kalendártrych dní odo ciria

uplyrrr,rt i a prís lu§rrého kal endárnelro tlesiaca.
Faktúrra.je splatná do 14 kalendárrrych dní odo dúa jej doruöenia prijínTatel'ovi.

4.



1.

2.

Cl. v

Povinnosti poskytovatel'a

V prípade, ak poskytovaíel z dövodu prekáZok na strane dodávatefov surovín
nemöZe zabezpeóit' potrebné suroviny podl'a naplánovaného jedálneho lístka, si
poskytovatel'vyhradzuje právo na zmenu na náhradné jedlo.
Z lrygienickych dövodov sa vyhradzuje poskytovatef právo preru§it' stravovanie
poöas sanitárnych dní.
Poskltovatef vedie evidenciu vydan;ich j edál pre stravníkov prij ímatefa,
Poskytovatel' vykonáva fakturáciu vydanej stravy ví.dy k poslednému düu
príslu§ného mesiaca.

Cl. vI

Zaöiatok poskytovania stravovania

1. Termín zaóatia poskytovania sluZby - 09.09.2013.

3.
4.

1.

Cl. vII

Skonöenie pos§tovania stravovania

Zmluvné strany möZu íento vzt'ah skonöit' dohodou, ktorá sa
formou.
Vypovedná lehota je tri mesiace azaéína plynút' od prvého
mesiaca po jej doruöení,
Skonöenie posky.tovania stravovacej sluZby - 30.06.2013.

uskutoöní písomnou

düa nasledujúceho)

_].

öt. vru

závereéné ustanovenia

1. Túto zmltrvuie rnoZné menit'iba öíslovanymi písomnymi dodatkami.
2. Zmluvné strany vyhlastrjú, Ze zmluvu uzavreli slobodne aváLne ana znak súhlasu

s celirri jej obsahom ju vlastnoruöne podpísali na to oprávnení zástupcovia
zrnluvnych strán.

3. Yzt'ahy, ktoré nie sú vyslovne upravenó v tejto zmluve, sa budú riadit' príslu§rrymi
ustanovetriami platnych právnych predpisov.

4. Zmluvaje vyhotovená v troclr exemplároch, z ktorych jeden obdrli prijímatef, jeden
poskytovatel' ajeden Mestsky úrad ,samost{nre*dprRrbiffiborus§]<iiktvaqí{do. vecí, l
§portu a kultúry v Dunajskej Strede.

Poskltovatef :

q
Éia

s vyuóovacim jazykom mad'arskym

§&í'l Trhovisko 1.,929 01 Dunajská Süeda

*ii Magyar Tannyelvű Szent Jángs'í'\
'Á 

ur,,nu''fllffi#l§fi[::1,r.n--.' 
*l

lÖo: 31825001 DlÖ: 202111314 t

V Dunajskej Strede 06.09.2013 Primátormesta 
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