
ZMLUV A O POSKYTO VANÍ STRA VY 

Z mlu vné strany: 

;\1es to Z laté Mora,'cc 
so sídlom: ul. I. mája:2. 953 Ol Zlaté Moravce 
Zastúpené: Ing. Petrolll LcdnáľOlll. CSc .. primátorom 
ltO: 308676 

prostredníctvom 
Zari adenia školského stravova nia pri Materskej škole Ž itavs ké ná brežie I 
Zitavské nábrežie I . Zlaté Moravce 
Zastúp. Mgr. Máriou Krátkou. vedúcou Š'/ 
Bankové spojen ie: VÚB. a.s .. Č. účtu: 1630353753/200 

a 

Lídia Rózová 
B)10111: Hviezdoslavova 4. 953 O I Zlaté Moravce 
ďalej označen)' ako .. odberateľ st ravy" 

Čl. I 
Predmet z mlu vy 

I. Zml uvné strany sa dohodli v zmysle § :2 ods. písm f) vyhlášky Ministerstva 
školstva SR Č. 330/2009 Z.z. o za riadení ško lského stravovania. že Mesto prostredníctvom 
Zariadenia školského stravovania pri Materskej ško le Zitavské nábrežie I zabezpečí počas 
prevádzky Materskej ško l) Zitavské nábrežie I poskytovanie strav) pre odberateľa strav) . 
a to \ rozsahu I obed. 

2. Odberateľ stravy be ri e na vedomie. že strava mu nebude podľa tejto zmlu v) 
zabezpečená v období mimo prevádzky M Zitavské nábrežie I . 

Č l. 2 
Práva a povinn osti zmlu vných strá n 

I . Stravovanie bude Mestom prostredníctvom Zariadenia ško lského stravovania 
uvedeného v zmluve zabezpečené v zmysle platn)eh vyhlášok pre školské jedálne a strava 
bude pripravená podľa platných receptúr pre školské stra\·ovan ie. 

:2. Odber strav) . l.j. odber obeda. bude uskutočflO\an) podl"a harmonogramu \ ýdaja 
jedla a nápojov dohodnutého so zariadením školského sta\ 0\ ania. 

3. Odber SIrav) bude vykonávateľ odberateľ strm)' osobne do \ lastn)ch obedáro\·. 
Čas odberu stravy bude od 12.15 h do 12.45 h. Odhlásenie zo stravy je možné deli vop red 
alebo v patričný deJ'í najneskôr do 08.00 h diía. na ktor)' bolo jedlo nahlásené. a to osobne 
alebo telefonicky na l.Č . 037/6423614. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa 
finančná ani vecná náhrada neposkyt uj e. 

4. Odberateľ stravy uhradí náklad) za poskytnutú stravu - l.j. na jedno hlavné jedlo 
pre cudzích stravníkov vo výške 2,21 eur. 
Suma pozostáva zo sumy 1.19 eura na stravu pre dospelého stravníka lfinančn)' limit na 
nákup potravín určený podľa záväzných MSNI a 1.02 eura na režijné náklady Ireálne režijné 
náklady na v\'robu hla\ 'ného jedla!. 

IC 



Odberater uhradí sumu na účet Zariadenia ško lského stravovania pri Materskej škole 
Žitavské nábrežie l. Zlaté Moravce. Č.Ú. 1630353753/0200 v lehote sp latno ti do 05-ho dila 
\ ' meSIacI. 

Odberater stravy jc povinný uhrad i ť každé nah lásené jed lo, teda aj také. ktoré nestiho l 
v čase určenom pod ra ods . 3 odhlásiť alebo odobrať. 

5. Odberater stravy berie na vedomie. že v zmy le tejto zmluvy nemá zabezpečené 
poskytnutie kuchy nského riadu. 

6. Ktoráko r vek zo zmluvných strán má právo túto zmluvu vypovedať aj bez udania 
dô"odu s v~'po"ednou lehotou I mesiac. ktorá začne plynúť pn ým diiom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po do ručení písomnej \) povede druhej Lmlu\ nej strane. 

7. V prípade omeškania odberatera stravy s platbami podl'a č lánku 2 ods. 4 tejto 
zmluvy, má Mesto právo od tejto zm luvy odst úpiť. Zmluva a zrušuje dňom doručenia 
písomného odstúpenia od zmluvy odberaterovi travy. 

ČU 
Záverečné ustan ovenia 

I . Táto zml uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných 
strán a účinnosť od 1.11.20 12 a uzatvára sa na dobu neurči tú. 

2. Túto zm luvu možno meniť a dopiliať Icn pisomnou formou po vzájom nej dohode 
zmluvných strán. 

3. Táto zm luva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch. ktoré sú autentické a majú rovnakú 
právnu sil u. z kto rých dve vy hotovenia ú určené pre Mesto Zlaté Moravce a jedno pre druhú 
zmluvnú stranu. 

4. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú. že sú o l rávneni podpísať túto zmlu\ u. ;ic 

textu zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dnešného dlia svojim podpismi 
potvrdi li. 

V Zlatých Moravciach dlia 18. I 0.20 12 

Mesto Zla té Monwce 

Ing. Pcter Led ml r, C c. Líd ia n ózo">Í 

Zariadenie školského stravovania pri Materskej škole Žitavské nábrežie I 

/hf~ 

Mgr. Mária Krátka 

. ~ 
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