Zmluva
na zabezpečenie stravovania

Dodávateľ :Školská jedáleň,

dôchodcov Mestskej časti Bra
uzatvorená medzi:

Malokarpatské

I

námestie č.1, 841 03

Zastúpená: Mirka Strapeková, riaditel'ka ŠJ
Bankové spojenie: 262 038 9159 1 0200, VÚB expozitúra Lamač
IČO: 421 70931
DIČ: 202 284 4824
na jednej strane, lďalej len dodávatel'l

a
Odberateľ:

Mestská časť Bratislava - Lamač, Malokarpatské
841 03 Bratislava

námestie

č.s,

Zastúpená: Ing. Petrom Šramkom, starosta
Bankové spojenie: 3024-032/0200 VÚB expozitúra Lamač
IČO: 603414
lďalej len odberatel'I
Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok dodávatel'a zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov
v
stravovacom zariadení Školskej jedálne na Malokarpatskom námestí č.1, 841 03 Bratislava.
2. Dodávatel' sa zaväzuje denne pripravovať pre dôchodcov jedno hlavné jedlo podl'a vopred
zostaveného a zverejneného jedálneho lístka v Školskej jedálni, Malokarpatské námestie č.1, 841
03 Bratislava

Čl. II
Cena a spôsob platby
1.Cena jedného stravného lístka vrátane DPH je 2,10 €.
Cena obsahuje hmotnosť jedál podl'a noriem v školskom stravovaní a nápoj ku každému jedlu bez
rozdielu. Okrem hlavného jedla je v cene zahrnutá polievka z ponuky jedálneho lístka
2.výdaj obedov je v čase od 11,30 hod. do 14,00 hod., výdaj obedov do obedárov je vyhradený
v čase od 11,00 -11,30 hod.
3. Stravník uhradí šekovou poukážkou stravné lístky podl'a počtu stravných dní v nasledujúcom
mesiaci vždy do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca a potvrdenie o zaplatení vhodí do
schránky na dverách kancelárie školskej jedálne alebo pred jedálňou.
Stravník zaplatí za jeden stravný lístok sumu v závislosti od výšky starobného dôchodku a dotácie
podl'a VZN č.5/2011 MÚ Bratislava-Lamač zo dňa 16.12.2011
Odhlásiť zo stravy je možné písomne alebo telefonicky denne najneskoršie do 8,00 hod.
na č.telefónu 64 78 17 56.
4. Dodávatel' fakturuje odberatel'ovi rozdiel v cene stravníkmi odobratých obedov a sumou
zaplatenou
stravníkmi za predchádzajúci
mesiac podl'a výšky dotácie na jedno jedlo
odstupňovanej podl'a výšky dôchodku. Zoznam záujemcov o stravovanie spolu s výškou dotácie
spracuje Miestny úrad na základe predloženia výmerov o starobnom dôchodku.

Výšku dotácie upravuje VZN č.5/2011 zo dňa 16.decembra 2011.
5.Súčasťou faktúry je priložený zoznam stravníkov podl'a počtu odobraných obedov
6. Vyúčtovanie sa bude vykonávať na základe vystaveného daňového dokladu - faktúry
dodávatel'a, ktorý predloží odberatel'ovi do 8. dňa príslušného mesiaca za predchádzajúci mesiac.
V prípade neuhradenia daňového dokladu - faktúry do 14 dní od jej doručenia si dodávatel'
vyhradzuje právo pozastaviť dodávku obedov a účtovať penále vo výške 0,1 % z neuhradenej
sumy za každý deň omeškania
Čl. III
Doba platnosti
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania
obidvoma zmluvnými stranami
2. Táto zmluva môže byť doplnená formou dodatkov odsúhlasenými
obidvoma
stranami, tieto nadobúdajú účinnosť po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami,
dodatok neplatný.
3. V prípade zvýšenia alebo zníženia stravných alebo prevádzkových
doplnená formou dodatkov odsúhlasených obidvomi zmluvnými stranami

nákladov

zmluvnými
inak je jej

bude zmluva

4. Zmluva môže byť z akýchkol'vek dôvodov zrušená obidvoma zmluvnými stranami a to písomnou
formou s dvojmesačnou výpovednou lehotou.
5. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
výpovede druhej strany.

mesiaca po doručení písomnej

Č 1.1V
Záverečné ustanovenia
1. Pokial' nie je v zmluve uvedené inak, pre vzájomný zmluvný vzťah platia príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka a ďalšie súvisiace právne predpisy
2.
Zmluva je vyhotovená
prvopisy

v štyroch prvopisoch,

z ktorých každá zmluvná

3.
Dodávatel' aj odoberatel' si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli
vlastnoručne podpísali.
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Mirka Strapeková, riaditel'ka ŠJ
za dodávatel'a
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