
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRAVY 

Z mluvné strany: 

Mesto Zlaté oravce 
so sídlom: ul. I. mája 2. 953 O I Zlaté Moravce 
Zastúpené: Ing. Petrom Lednárom. CSc .. primátorom 
IČO : 308676 

prostredníctvom • 
Zariadenia školského stravovani'l pri Mater kej škole Z itavs ké nábrež ie I 
Žitavské nábrežie I , Zlaté Moravce 
Zastúp. Mgr. Máriou Krátkou. vedúcou ŠJ 
Bankové spojenie: V . B. a.s .. Č. účtu: 1630353753/200 

a 

Ing. Igo ,' Sládek 
Bytom: Litomefická 742119, 951 93 Topoľčianky 
ďalej označený ako "odberatel' stravy" 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

I. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 2 ods. pi Sol f) vyhlášky Ministerstva 
školstva R Č. 330/2009 Z.z. o zariadeni školského stravovania. le Mesto prostredníct\om 
Zariadenia školského stravovania pri Materskej škole Žitavské nábrežie I zabezpečí poča 
prevádzky Mater kej ško ly Žitavské nábrežie I poskytovanie stravy pre odberateľa stravy. 
a to v rozsahu I obed. 

2. Odberateľ stravy berie na vedomie. že strava mu nebude podľa tejto Lmluvy 
zabezpečená v období mimo prevádzky MŠ Žitavské nábrežie I . 

Čl. 2 
Práva a povinnos ti zmluvných strá n 

I. travovanie bude Me tom prostredníctvom Zariadenia ško lského stravovania 
uvedeného v zmluve zabezpečené v zmysle platných vyh lášok pre ško lské jedálne a trava 
bude pripravená podľa platných receptúr pre ško lské stravovanie. 

2. Odber stravy. tj. odber obeda. bude uskutočňovaný podl'a harmonogramu výdaja 
jedla a nápojov dohodnutého so zariadením školského stavovania. 

3. Odber stravy bude I) konávateľ odberateľ stravy osobn.: do vlastných obedárol'. 
Čas odberu stravy bude od 12.15 h do 12.-+5 h. Odhlásenie zo strav) je možné deJ'i lopred 
alebo v patričný deň najneskôr do 08.00 h dňa. na ktorý bolo jedlo nahlásené. a to osobne 
alebo telefonicky na l.č. 037/6423614. Za neodobratú a lebo včas neodhlásenú stral u sa 
finančná ani vecná náhrada neposk) tuje. 

4. Odberateľ stravy uhradí náklady za poskytnutú stravu - t.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 !finančn ý limit na 
nákup potravin určený podl'a záväzných MS I a 1.02 eura na režijné náklad) Ireá lne režijné 
náklady na výrobu hl avného jedla!. 
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Odberateľ uhradí sumu na účet Zariadenia školského stravovania pri Materskej škole 
Žitavské nábrežie I , Zlaté Moravce, Č.Ú. 1630353753/0200 v lehote splatnosti do OS-ho dlia 
v meSiacI. 

Odberateľ stravy je povinný uhradiľ každé nahlá ené jedlo, teda aj také, ktoré nestihol 
v čase určenom podra ods. 3 odhlásiľ alebo odobrať. 

5. Odberateľ stravy berie na vedomie, že v zmysle tejto zmluvy nemá zabezpečené 
poskytnutie kuchynského riadu. 

6. Ktorákol'vek zo zm luvných strán má právo túto zmluvu vypovedať aj bez udania 
dôvodu s výpovednou lehotou I mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

7. V prípade ome kania odberateľa str",) s platbami podľa č l ánku :1 od . ... tej to 
zml uvy, má Mesto právo od tejto Lmlu \'~ odstúpiľ . Lm lu\'a sa zrušuje dliom doručenia 

písomného odstúpenia od zm luvy odberateľo\ i stravy. 

Čl. 3 
Závereč n é ustanovenia 

l . Táto zm luva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvn)'ch 
strán a účinnosľ od 1.11.20 12 a uzatvára sa na dobu neurč it ú. 

2. Túto zm luvu možno meniľ a dopíňať len písomnou formou po vzájomnej dohode 
zmluvných strán. 

3. Táto zmluva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch. ktoré sú autentické a majú rovnakú 
právnu si lu, z kto rých dve vyhotovenia sú u rčené pre Mesto Zlaté Moravce a jedno pre druhú 
zmluvnú stranu. 

4. Zástupcovia zmluvných strán vyhla ujú. že sú oprávnení podpísať túto zm luvu. že 
textu zmluvy porozumeli a na znak súhla u s jej obsahom ju dnešného dlia svojim podpismi 
potvrdili. 

V Zlatých Moravciach dňa 18.10.20 12 

Me to Zlaté Mo ravce 

-
Ing. Peter Led n:l r , CSc. 

Zariadenie školského tra\'ovania pri Materskej škole Žitavské nábrežie I 

J-Ifo/ 
19r. Mária Krátka 

~A.;.tfflill ~p1".~Cr, VJI: ~- 'Y"' ....... ./ 
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