DOHODA
o poskytovaní služieb - pranie a mangľovanie prádla
v Materskej škole, Ul. Štúrova 15 v Zlatých Moravciach
pre Základnú školu, Ul. Pribinova l, 953 Ol Zlaté Moravce

ktorú uzatvorili v intenciách Obchodného zákonníka

MESTO ZLATÉ MORAVCE
zastúpené Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta
953 33 Zlaté Moravce, Ul. l.mája 22
IéO: 308 676
Bankové spojenie: VÚB Zlaté Moravce,
č. ú.: 33422-162/0200

prostredníctvom

dodá v ate

ľ:

Materská škola, Ul. Štúrova 15, 953 Ol Zlaté Moravce
zastúpená Lýdiou Bajaníkovou, riaditeľkou školy
(ďalej

len" dodávate!"')

najednej strane a

odberateľ:

Základná škola, Pribinova l, 953 Ol Zlaté Moravce
zastúpená PaedDr. Ivanom Rohmanom, riaditeľom školy
(ďalej

na strane druhej

len "odberatel"')

- 2l. Predmetom tejto dohody je poskytovanie služieb- pranie a mangľovanie prádla pre
odberateľa.

2. Dodávateľ zabezpečí poskytovanie služieb tvoriacich predmet dohody pracovníkmi
Materskej školy na Štúrovej 15 v Zlatých Moravciach a v mieste sídla Materskej školy na
Štúrovej 15 v Zlatých Moravciach.
3. Dodávateľ pre
potreby.

objednávateľa zabezpečí

predmet dohody v rozsahu jeho opodstatnenej

4. Náklady na zabezpečenie poskytovania služieb podľa tejto dohody sú určené pre množstvo
bielizne vo váhe l O kg nasledovne:
Spotreba na 10 kg bielizne spolu : ........................................ 6 EUR 50 centov
Náklady na energie ................................................................ 1 EUR 50 centov
Náklady na mzdu ................................................................... 4 EUR 50 centov
Náklady na amortizáciu ........................................................
50 centov
5. Objednávateľ uhradí dodávateľovi cenu za poskytované služby, ktorá mu bude
faktúrovaná.
Faktúru- daňový doklad uhradí odberateľ v lehote
splatnosti prevodným príkazom na účet Mesta Zlaté Moravce,
č. účtu: 33422 162/0200 vo VÚB Zlaté Moravce
alebo
v hotovosti v pokladni Mestského úradu, UI.l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce.
V prípade neuhradených faktúr za pranie a mangľovanie prádla nebude materská škola
poskytovať služby a Mesto Zlaté Moravce dohodu písomne zruší.
6. Dohoda sa uzatvára na dobu

urč

it ú:
od 01.01.2011 do 31.12.2011
Dohodu je možné ukončiť písomnou formou:
- výpoveďou z ktorejkoľvek strany bez udania dôvodu Výpovedná lehota je 14 dní a začne plynúť dňom, ktorý nasleduje po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.
7. Účastníci si dohodu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú.
Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých Mesto Zlaté Moravce
obdrží dve vyhotovenia, MŠ Štúrova l vyhotovenie a ZŠ Pribinova l vyhotovenie.
V Zlatých Moravciach dňa 12.01.2011

..(:::iil:.-4..~~---··.
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Lýdia Bajaníková
riaditeľka MŠ

PaedDr. Ivan Rohman
riaditeľ školy

DOHODA
Uzatvorená:

Základná škola

zastúpená:

Mgr.Dagmar Chrenková
riaditeľka školy
Mojmírova 2., 953 Ol Zlaté Moravce
37865056
VÚB Zlaté Moravce
1630532356/0200

sídlo:
IČO:
peňaž.ústav:

číslo účtu:

a

Uzatvorená:

Mesto Zlaté Moravce

zastúpené:

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor
l.mája 2., 953 Ol Zlaté Moravce
308676
VÚB Zlaté Moravce
33422162/0200

sídlo:
IČO:
peňaž.ústav:

číslo účtu:

Dohoda je uzatvorená v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní l školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V znení zmien a doplnkov Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 o zariadení
školského stravovania § 2 odsek l písm. f.

PREDMET DOHODY

Poskytovanie stravy zo zariadenia školského stravovania pre pracovníkov CVČ
Zlaté Moravce

ll Stravovanie zabezpečí dodávateľ v zmysle platných vyhlášok pre školské
jedálne: Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní l školský zákon/
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 140 ods.3

2/ Strava pre žiadateľa bude pripravená podľa platných receptúr pre školské stravovanie.
Čas odberu stravy od 11.30 hod. do 13,45 hod.

3/ Výška finančného limitu na jedno hlavné jedlo pre cudzích stravníkov
činí

2,- €

z toho:

1,- € - finančný limit na nákup potravín, určený podľa záväzných MSN a MŠ
SR zákonom č. 245/2008 Z.z. pre vekovú skupinu 15 - 18 r. stravníkov
1,- € -reálne režijné náklady na výrobu hlavného jedla.

4/ Faktúru- daňový doklad za režijné náklady uhradí Mesto Zlaté Moravce v lehote
splatnosti na účet ŠJ pri ZŠ Mojmírova ul. 2 v Zlatých Moravciach,
č.ú.l630532356/0200

Finančný limit na nákup potravín uhradí stravník CVČ poštovou poukážkou na účet ŠJ.

51 Dohoda nadobúda platnosť ll. januára 20 ll. Je možné od nej

odstúpiť

písomnou

formou z obidvoch uzatvárajúcich strán.
Počas

prázdnin Mesto Zlaté Moravce zabezpečí stravovanie vo svojich zariadeniach.

Táto dohoda je uzatvorená na dobu do 31.12.20 ll
V Zlatých Moravciach,

dňa

13.1.2011

Dodávateľ:

/yJ

UL<·<V"~

------------------~-~-~-------

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr.Dagmar Chrenková
riaditeľ školy

l
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DOHODA
o poskytovaní služieb - pranie a mangľovanie prádla
v Materskej škole, Ul. Štúrova 15 v Zlatých Moravciach
pre Základnú školu, Ul. Robotnícka 25, 953 Ol Zlaté Moravce

ktorú uzatvorili v intenciách Obchodného zákonníka

MESTO ZLATÉ MORAVCE
zastúpené Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta
953 33 Zlaté Moravce, Ul. l.mája 22
IéO: 308 676
Bankové spojenie: VÚB Zlaté Moravce,
č. ú.: 33422-162/0200

prostredníctvom

dodá v ate 1':

Materská škola, Ul. Štúrova 15, 953 Ol Zlaté Moravce
zastúpená Lýdiou Bajaníkovou, riaditeľkou školy
(ďalej

len "dodávate!"')

na jednej strane a

odber ate 1':

Základná škola, Robotnícka 25, 953 Ol Zlaté Moravce
zastúpená Mgr. Zuzanou Hatiarovou, riaditeľkou školy
(ďalej

na strane druhej

len" odberatel"')

-2l. Predmetom tejto dohody je poskytovanie služieb- pranie a mangľovanie prádla pre
odberateľa.

2. Dodávateľ zabezpečí poskytovanie služieb tvoriacich predmet dohody pracovníkmi
Materskej školy na Štúrovej 15 v Zlatých Moravciach a v mieste sídla Materskej školy na
Štúrovej 15 v Zlatých Mora~ciach.
3. Dodávateľ pre
potreby.

objednávateľa zabezpečí

predmet dohody v rozsahu jeho opodstatnenej

4. Náklady na zabezpečenie poskytovania služieb podľa tejto dohody sú určené pre množstvo
bielizne vo váhe l O kg nasledovne:
Spotreba na lO kg bielizne spolu: ........................................ 6 EUR 50 centov
Náklady na energie ................................................................ l EUR 50 centov
Náklady na mzdu ................................................................... 4 EUR 50 centov
Náklady na amortizáciu ........................................................
50 centov
5. Objednávateľ uhradí dodávateľovi cenu za poskytované služby, ktorá mu bude
faktúrovaná.
Faktúru- daňový doklad uhradí odberateľ v lehote
splatnosti prevodným príkazom na účet Mesta Zlaté Moravce,
č. účtu: 33422 162/0200 vo VÚB Zlaté Moravce
alebo
v hotovosti v pokladni Mestského úradu, Ul.l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce.
V prípade neuhradených faktúr za pranie a mangľovanie prádla nebude materská škola
poskytovať služby a Mesto Zlaté Moravce dohodu písomne zruší.
6. Dohoda sa uzatvára na dobu

urč

it ú:
od 01.01.2011 do 31.12.2011
Dohoduje možné ukončiť písomnou formou:
- výpoveďou z ktorejkol'vek strany bez udania dôvodu Výpovedná lehota je 14 dní a začne plynúť dňom, ktorý nasleduje po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.

7. Účastníci si dohodu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú.
Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých Mesto Zlaté Moravce
obdrží dve vyhotovenia, MŠ Štúrova l vyhotovenie a ZŠ Robotnícka l vyhotovenie.
V Zlatých Moravciach dňa 12.01.2011

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Lýdia Bajaníková
riaditeľka MŠ

Mgr Zuzana Hatiarová
riaditeľka školy

DOHODA

Uzatvorená:

Základná škola

zastúpená:

Mgr.Dagmar Chrenková
riaditeľka školy
Mojmírova 2., 953 Ol Zlaté Moravce
37865056
VÚB Zlaté Moravce
1630532356/0200

sídlo:
IČO:
peňaž.ústav:

číslo účtu:

a

U zatvorená:

Mesto Zlaté Moravce

zastúpené:

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor
l.mája 2., 953 Ol Zlaté Moravce
308676
VÚB Zlaté Moravce
33422162/0200

sídlo:
IČO:
peňaž. ústav:

číslo účtu:

Dohoda je uzatvorená v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní l školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V znení zmien a doplnkov Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 o zariadení
školského stravovania § 2 odsek l písm. f.

PREDMET DOHODY
Poskytovanie stravy zo zariadenia školského stravovania pre
službu Rovňanova 3, pri Mestskom úrade Zlaté Moravce

Opatrovateľskú

l l Stravovanie zabezpečí

dodávateľ v zmysle platných vyhlášok pre školské
jedálne: Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní l školský zákon!
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 140 ods.3

2/ Strava pre žiadateľa bude pripravená podľa platných receptúr pre školské stravovanie.
Odber stravy budú vykonávať zamestnanci opatrovateľskej služby, ktorí majú platný
zdravotný preukaz. Počet obedov do 40 porcií.
Čas odberu stravy od 11.00 hod. do ll ,30 hod.

3/ Výška finančného limitu na jedno hlavné jedlo pre cudzích stravníkov
činí

2,- €

z toho:

1,- € - finančný limit na nákup potravín, určený podľa záväzných MSN a MŠ
SR zákonom č. 245/2008 Z.z. pre vekovú skupinu 15 - 18 r. stravníkov
1,- € - reálne režijné náklady na výrobu hlavného jedla.

4/ Faktúru- daňový doklad za režijné náklady a finančný limit uhradí žiadateľ v lehote
splatnosti na účet ŠJ pri ZŠ Mojmírova ul. 2 v Zlatých Moravciach,
č.ú.l630532356/0200

51 Dohoda nadobúda platnosť ll. januára 20 ll. Je možné od nej

odstúpiť

písomnou

formou z obidvoch uzatvárajúcich strán.
Počas

prázdnin Mesto Zlaté Moravce zabezpečí stravovanie vo svojich zariadeniach.

Táto dohoda je uzatvorená na dobu do 31.12.20 ll
V Zlatých Moravciach,

dňa

13.1.20 ll

Dodávateľ:

ťL~h

-----------------------~------

Mgr.Dagmar Chrenková
riaditeľ školy

Dohoda o dovoze stravy
Medzi prijímateľom
Organizáciou

v zastúpení
bankové spojenie:
číslo účtu:

IČO:

Mesto Zlaté Moravce
Ul. l.mája č.2
953 33 Zlaté Moravce
Ing. Serafínou Ostrihoňovou
primátorkou mesta
VÚB Zlaté Moravce
33422-162/0200
308676

a
poskytovateľom

dopravnej služby
Imrich Ivkovič
miesto podnikania: Nitrianska 16
953 Ol Zlaté Moravce
IČO: 41 874 901

I.
Predmet zmluvy
Poskytovateľ

sa zaväzuje pre prijímateľa poskytovať dopravnú službu: dovoz stravy l raňajky,
obedy a večere/ pre 13 klientov v Zariadení opatrovateľskej služby. Poskytovateľ bude
zabezpečovať dovoz stravy cez soboty, nedele a sviatky, a to z Mestskej nemocnice prof.
Mudr. R. Korca, ul. Bernolákova 4, Zlaté Moravce do Zariadenia opatrovateľskej služby, ul.
Rovňanova 3, Zlaté Moravce.

II.
Úhrada za dopravnú službu
Prijímateľ

Mesto Zlaté Moravce sa zaväzuje uhrádzať za dopravnú službu poskytovateľovi
zo štátneho rozpočtu prideleného Zariadeniu opatrovaľskej služby, podľa dohody /t.j. 4,50 €
za jednu cestu l, na základe mesačnej fakturácie poskytovateľa, ktorej prílohu bude tvoriť
rozpis vykonaného dovozu stravy v danom kalendárnom mesiaci.

III.
Miesto poskytovania dopravnej služby
Strava sa bude dovážať z Mestskej nemocnice Zlaté Moravce do Zariadenia opatrovateľskej
služby Rovňanova č.3, Zlaté Moravce nasledovne. Poskytovateľ dopravnej služby prevezme
v Zariadení opatrovateľskej služby nádoby (tzv. várnice) na prepravu jedla, tieto odvezie do
Mestskej nemocnice, kde budú naplnené jedlom a privezie ich späť do Zariadenia
opatrovateľskej služby. Uvedené sa v zmysle tejto zmluvy považuje za jednu cestu.

IV.
poskytovania dopravnej služby
Dopravná služba sa bude poskytovať od 01.09.2010 do 31.12.2010.
Deň začatia

v.
Ukončenie

dohody

Prijímateľ a poskytovateľ môže vypovedať túto dohodu kedykoľvek aj bez udania dôvodu.
Výpovedná lehota je 30 dní a začne plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej
zmluvnej strane.

VI.
Záverečné ustanovenia

1. Dohoda je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho 2 obdrží prijímateľ a l
2.. Zmeny a doplnky k tejto dohode možno

3.

vykonať

poskytovateľ.

len a na základe písomného dodatku

so súhlasom obidvoch strán.
Dohoda nadobúda účinnosť dňom 01.09.201 O.

V Zlatých Moravciach

dňa

10.09.2010
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Dodatok č. 1
k Dohode o dovoze stravy zo dňa 1O. 09. 201 O
medzi poskytovatcl'om dopnn nej služby:
fir/I/ou:
11/((jiteť:

111iesto J)()dllikaniu:

/((}:

KINCí ELWIS TAXIK
Imrich 1\ ko\ ič
N itrian~ka l (J
9:'~ 01/laté 'vlonl\cc
-11 xn 901

(<ľa/ej len .. f!O.\kJ·tol·atd"i

a pl"ijímatcl'om:
:VIcsto /laté Mormce
l. múja č.~- 953 33 Zlaté Moravce
Ing. Peter l.ednár- primátor mesta
Vt''B /laté Vloravcc

(wg< 1111::a eu 1u:

so sídlom:
1' ::asftÍJICIIÍ:
hank on! \f!ojenic:.
áslo údu:

33-1~~- 16~ 1 0~00

30XCJ/ô

/(_\ ):
(d(t!cj len .. fJrijítnotd"i

Dodatok č. l u pra\ uje dÍ/ku posk~ tm ani a dopra\ nej slu/h~ \ č lún ku IV nasledm ne:

IV.
Delí

začatia

poskytm an ia dopntvnej služby

Dopr:\\ nú s lu/ba sa bude po sk~ tm ať nacLtlcj od Ol . Ol .

~()l

l do 3 l . 12. 20 l l .

Tento dodatok sa\} ltotm uje\ th och \} ltotuwniaclt. '\J;tdobllda účinno~ť Ol. Ol. 20 ll.
Ostatné ustanovenia dohody /oq;i\ ajľt ne7mencné·.

\
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~c'é?z-

~
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Ing. Peter Lcdn;"n·
primátor mc~ta
štatutárn~

/ibtupca

.

Imrich l v km ič
"J itrianska l (J
Zlaté Moravec

