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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRAVY 

Zmluvné strany: 

Mesto Zlaté Moravce 
so sídlom: ul. I. mája 2, 953 O 1 Zlaté Moravce 
Zastúpené: Lng. Petrom Lednárom, CSc. , primátorom 
IČO : 308676 

prostredníctvom 
Zariadenia školského stravovania pri Materskej škole Kalinčiakova 12 
Kalinčiakova 12 953 O 1 Zlaté Moravce 
Zastúp. Alenou Šeptákovou, vedúcou Šl 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. , Č. účlu: SK93 0200 0000 OO 16 3039 1151 

a 

Edita Kiihtreiberová 
Bytom: 
ďalej označený ako "odberateľ stravy" 

Čl.l 
Predmet zmluvy 

l. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 2 ods. I písm f) vyhlášky Ministerstva školstva SR 
Č. 330/2009 Z.z. o zariadeni školského stravovania, že Mesto prostredníctvom Zariadenia školského 
stravovania pri Materskej škole Kalinčiakova 12 zabezpečí počas prevádzky Materskej školy 
Kalinčiakova 12 poskytovanie stravy pre odberateľa stravy, a to v rozsahu I obed. 

2. Odberatel' stravy berie na vedomie, že strava mu nebude podl'a tejto zmluvy zabezpečená 
v období mimo prevádzky MŠ Kalinčiakova 12. 

ČI. 2 
Práva a povinnosti zmluvných str án 

l. Stravovanie bude Mestom prostredníctvom Zariadenia školského stravovania uvedeného 
v zmluve zabezpečené v zmysle platných vyhlášok pre školské jedálne a strava bude pripravená 
podl'a platných receptúr pre školské stravovanie. 

2. Odber stravy, t.j. odber obeda, bude uskutočňovaný podl'a harmonogramu výdaja jedla 
a nápojov dohodnutého so zariadením školského stavovania. 

3. Odber stravy bude vykonávatel' odberatel' stravy osobne do vlastných obedárov. Čas 
odberu stravy bude od 11 ,20 h do 11,45 h. Odhlásenie zo stravy je možné deň vopred alebo 
v patričný deň najneskôr do 07.30 h dňa, na ktorý bolo jedlo nahlásené, a to osobne alebo 
telefonicky na t.č. 037/6422001. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani 
vecná náhrada neposkytuje. 

4. Odberatel' stravy uhradí Mestu náklady za poskytnuté stravu - t.j. na hlavné jedlo pre 
cudzích stravníkov nasledovne: 
a) režijné náklady vo výške stanovenej platným všeobecne záväzným nariadením mesta Zlaté 
Moravce, ktoré je prijaté v súlade s finančnými pásmami na nákup potravín určenými 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky - uhradí na základe prevodného príkazu /poštovým 
poukazom! na účet Šl pri Materskej škole, Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce v termíne do IS-ho dňa 
v meSIaCI , 
b) náklady na nákup potravín - uhradí na základe prevodného príkazu /poštovým poukazom! 



v lehote splatnosti na úcet ŠJ pri Materskej škole, Kalinciakova 12, Zlaté Moravce, c.ú.
1630381151/0200 do 15-ho dna v mesiaci.

Odberatel stravy je povinný uhradit každé nahlásené jedlo, teda aj také, ktoré nestihol v case
urcenom podla ods. 3 odhlásit alebo odobrat.
Výšk~ financného limitu na jedno hlavné jedlo pre cudzích stravníkov je 2,~4 eur, z toho:
a) 1,19 eur - financný limit na nákup potravín, urcený podla záväzných MSN pre vekovú skupinu
stravníkov 15-18 r.

b) 1,25 eur - reálne režijné náklady na výrobu hlavného jedla.

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

6. Ktorákolvek zo zmluvných strán má právo túto zmluvu vypovedat aj bez udania dôvodu
s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá zacne plynút prvým dnom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po dorucení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

7. V prípade omeškania odberatela stravy s platbami podla clánku 2 ods. 4 tejto zmluvy, má
Mesto právo od tejto zmluvy odstúpit. Zmluva sa zrušuje dnom dorucenia písomného odstúpenia
od zmluvy odberatelovi stravy.

Cl. 3
Záverecné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán
a úcinnost od 01.03.2014 a uzatvára sa na dobu neurcitú.

2. Túto zmluvu možno menit a dopÍnat len písomnou formou po vzájomnej dohode
zmluvných strán.

3. Táto zmluva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, ktoré sú autentické a majú rovnakú právnu
silu, z ktorých dve vyhotovenia sú urcené pre Mesto Zlaté Moravce ajedno pre druhú zmluvnú
stranu.

4. Zástupcóvia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení podpísat túto zmluvu, že textu
zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dnešného dna svojim podpismi potvrdili.

V Zlatých Moravciach dna 17.02.2014

Mesto Zlaté Moravce

Ing. Peter Lednár, CSc.

~.~l:.d:~l:t~S~:~~.s.travOVOOiapri Materskej škole Kalinciakova 12Alena SePtJi~á

Edita Kiihtreiberová

v lehote splatnosti na účet ŠJ pri Materskej škole, Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce, č.ú. 
16303811 S 1/0200 do I S-ho dňa v mesiaci. 
Odberateľ stravy je povinný uhradiť každé nahlásené jedlo, teda aj také, ktoré nestihol v čase 
určenom podľa ods. 3 odhlásiť alebo odobrať. 
Výška finančného limitu na jedno hlavné jedlo pre cudzích stravníkov je 2,44 eur, z toho: 
a) 1,19 eur - finančný limit na nákup potravín, určený podl'a záväzných MSN pre vekovú skupinu 
stravníkov 15-18 r. 
b) 1,25 eur - reálne režijné náklady na výrobu hlavného jedla. 

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

6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo túto zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu 
s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

7. V prípade omeškania odberateľa stravy s platbami podľa článku 2 ods. 4 tejto zmluvy, má 
Mesto právo od tejto zmluvy odstúpiť. Zmluva sa zrušuje dňom doručenia písomného odstúpenia 
od zmluvy odberateľovi stravy. 

ČI.3 
Záverečné ustanovenia 

l. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán 
a účinnosť od 01.03.20 14 a uzatvára sa na dobu neurčitú. 

2. Túto zmluvu možno meniť a dopÍňať len písomnou fonnou po vzájomnej dohode 
zmluvných strán. 

3. Táto zmluva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, ktoré sú autentické a majú rovnakú právnu 
silu, z ktorých dve vyhotovenia sú určené pre Mesto Zlaté Moravce a jedno pre druhú zmluvnú 
stranu. 

4. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení podpísať túto zmluvu, že textu 
zmluvy porozumeli a na znak súhlasu sjej obsahom ju dnešného dňa svojim podpismi potvrdili. 

V Zlatých Moravciach dňa 17.02.2014 

Mesto Zlaté Moravce 

---
Ing. Peter Lednár, CSc. 

~ď'.lad~~I~sk~h~'.travovania pri Materskej škole Kalinčiakova 12 

Alena ŠePt':tf~á 

Edita Kiihtreiberová 


