
Zmluva o stravovaní

uzatvorená medzi:

Dodávatel' : Školská jedáleň, Malokarpatské námestie č.1, 841 03 Bratislava

Prevádzka: Školská jedáleň pri Materskej škole, Heyrovského ul.4, 841 03 Bratislava

Zastúpená: Mirka Strapeková, riaditel'ka ŠJ

Bankové spojenie: 2620389159/0200, VÚB Bratislava - Lamač

IČO 421 709 31

DIČ 2022844824

na jednej strane, / ďalej iba dodávateľ!

a

Odberateľ: AGVM - Agentúra vzdelávania mládeže, s.r.o., Belinského ul.20, 851 01 Bratislava

Prevádzka: Zlato horská 18, 841 03 Bratislava

Zastúpená: Mgr. Michal Belohorec, konatel'

Bankové spojenie: 2623339851/0200, VÚB Bratislava

IČO 365 263 12

DIČ 2021381780

na druhej strane, / ďalej iba odberatel'j

Čl. I

Predmet zmluvy

1/ Na základe tejto zmluvy bude dodávatel' pripravovať stravu pre odberatel'a v Školskej jedálni na

Materskej škole, Heyrovského ul. č.4, 841 03 Bratislava

2/ Dodávateľ bude denne pripravovať pre dieťa v materskej škole jedno hlavné jedlo denne

s polievkou a nápojom, resp. šalátom a jedno doplnkové jedlo podľa vopred zostaveného jedálneho

lístka

Čl.II

Cena a spôsob platby

1/ Cena jedla, ktorú hradí odberateľ .sa člení na :



stravné náklady

prevádzkové náklady

2/ Cena jedla:

Obed : stravné náklady 0,67 € prevádzkové náklady 0,80 € spolu 1,47 €

Olovrant : stravné náklady 0,26 € prevádzkové náklady 0,20 € spolu 0,46 €

3/ Výšku normatív určuje Ministerstvo školstva

4/ Odberatel' sa zaväzuje uhrádzať stravné a prevádzkové náklady na základe vyúčtovania

dodávatel'om

5/ Vyúčtovanie za predchádzajúci mesiac vykoná dodávatel' odberatel'ovi na základe prihlášok

objednávatel'a vystavením faktúry do 8.dňa bežného mesiaca

6/ Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia odberateľovi. V prípade neuhradenia faktúry do

doby jej splatnosti si dodávateľ vyhradzuje právo pozastaviť dodávku obedov a účtovať penále vo

výške 0,01 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania

7/ V prípade zvýšenia stravných alebo prevádzkových nákladov alebo zmeny normatív bude

zmluva doplnená formou dodatkov odsúhlasených obidvomi zmluvnými stranami

ČI. III

Špecifikácia dodávky jedla

1/ Stravu preberá odberatel' od dodávatel'a podl'a jednotlivých zložiek obeda na základe výdajky.

Výdajka obsahuje všetky náležitosti / názov jedla, počet porcií podl'a jednotlivých skupín

stravníkov, hmotnosť jednej porcie a hmotnosť spolu /, správnosť potvrdia zástupcovia každej strany

svojím podpisom

2/ Prevoz stravy a výdaj stravy vo vlastnom stravovacom zariadení si zabezpečuje odberatel'

3/Čas odovzdania a preberania stravy v školskej jedálni je od 10,30-11,00 hod.

4/ Odberatel' sa zaväzuje zabezpečiť dostatočný počet nádob na prevoz stravy, na múčne jedlá

a jedlá z rýb, pekáče

5/ Objednávatel' stravy je povinný nahlásiť počty stravy na bežný deň podl'a jednotlivých skupín

telefonicky od 7,45 hod. do 8,00 hod. na č.telefónu 64 78 05 73

ČI. IV

Záverečné ustanovenia



1/ Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú

2/ Dodávatel' a odberatel' sa zaväzujú navzájom sa informovať o dôležitých skutočnostiach, ktoré

môžu ovplyvniť plnenie tejto zmluvy

3/ Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu s 3-mesačnou

výpovednou lehotou. V prípade závažného alebo opakovaného porušenia tejto zmluvy má druhá

strana právo zmluvu vypovedať s 2-mesačnou výpovednou lehotou, pri obzvlášť závažnom porušení

s okamžitou platnosťou. Výpovedná lehota začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej strane.

4/ Táto zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými

stranami

5/ Prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú obidve zmluvné strany riešiť prednostne

vzájomnou dohodou

6/ Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni ani za inak

nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju v troch

rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje za originál, vlastnoručne podpisujú. Dve vyhotovenia

zmluvy sú určené pre dodávateľa a jedno pre odberateľa
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DODATOK

ku zmluve o stravovaní uzatvorenej dňa 2.9.21

Dodávatel' : Školská jedáleň, Malokarpatské námestie č.1, 841 03 Bratislava
Prevádzka: Školská jedáleň pri Materskej škole, Heyrovského č.4,

841 03 Bratislava

Zastúpená: Mirka Strapeková, riaditeľka ŠJ
na jednej strane

a

Odberateľ: AGVM - Agentúra vzdelávania mládeže,s.r.o., Belinského u1.20,
851 01 Bratislava

Prevádzka: Zlatohorská č.18, 841 03 Bratislava

Zastúpená: Mgr. Michal Belohorec, konateľ

Zmluva sa mení týmto dodatkom podľa zák.č. 245/2008 Z.z. a VZN č.5/2011
MČ Bratislava-Lamač v Čl. II. Ods. 2 Cena jedla takto:

Obed: stravné náklady 0,72 € prevádzkové náklady 0,80 € spolu 1,52 €

Olovrant: stravné náklady 0,25 € prevádzkové náklady 0,20 € spolu 0,45 €

Obed -cudzí: stravné náklady 1,26 € prevádzkové náklady 0,84 € spolu 2,10 €

Nové ceny vstupujú do platnosti od 1.februára 2012.

Ostatné body zmluvy ostávajú nezmenené.
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Mirka Strapeková, riaditeľka
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Mgr. Michal Belohorec, konateľ
za odberateľa
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