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Zmluva o stravovaní
uzatvorená medzi:

19 -01- 2012

Jálum:

.l ~od~~e ~slo:

s .0

(r,lo

spisu:

Dodávatel' : Školská jedáleň, Malokarpatské námestie č.l, 8
'rllohv/l <l ,. ,
Vybavuje:
1l1L
Prevádzka: Školská jedáleň pri Materskej škole, T.l .
841 03 Bratislava
Prevádzka: Školská jedáleň pri Materskej škole, Malokarpatské námestie č.6
1

Zastúpená: Mirka Strapeková, riaditel'ka ŠJ
Bankové spojenie: 2620389159/0200,
VÚB Bratislava-Lamač
Bankové spojenie: 2616175553/0200, VÚB Bratislava-Lamač
IČO: 421 70931
DIČ: 202 2844824
na jednej strane, lďalej len "dodávatel"'1
a
Odberatel' : Materská škola, Heyrovského ul.č.4, 841 03 Bratislava
Elokované pracovisko: Materská škola, Malokarpatské námestie č.6,
841 03 Bratislava
Zastúpená: Lenka Kyselová, riaditel'ka MŠ
Bankové spojenie: 2616081856/0200 VÚB Bratislava-Lamač
, IČO: 421 70923
DIČ : 202 2844175
na druhej strane,/ďalej len "odberatel"'1
ČI.I
Predmet zmluvy
l. Na základe tejto zmluvy bude dodávatel' pripravovať stravu pre odberatel'ov 1 deti
a dospelí! v Školskej jedálni na Materskej škole Heyrovského ul.4 a na Malokarpatskom
námestí Č. 6, 841 03 Bratislava
2. Dodávateľ sa zaväzuje denne pripravovať pre odberateľa jedno hlavné jedlo denne
s polievkou a nápojom, resp. šalátom a dve doplnkové jedlá podl'a zverejneného jedálneho
lístka vo výdajnom mieste uvedenom v bode l.
Čl. II
Cena jedla
1. Cena jedla, ktorú hradí odberateľ, sa člení na :
stravné náklady
prevádzkové náklady
2. Cena jedla :
Obed
: stravné náklady
0,72 €
Desiata:

stravné náklady

0,30 €

Olovrant: stravné náklady

0,25 €

Obed-dospelí:

str.náklady

1,26 € prevádzkové náklady 0,84 € spolu 2,10 €

Zoznam a počet stravníkov odberateľa sa každý školský rok mení podľa prihlásených
stravníkov- detí a zamestnancov MŠ
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku poplatku za stravný lístok podľa platného
VZN MČ Bratislava-Lamač na nasledujúci mesiac vždy najneskoršie do posledného
dňa bežného mesiaca
Materská škola refunduje Školskej jedálni náklady na jeden stravný lístok
zamestnanca mesačne v nasledovnom zložení : 1,16 € MŠ a 0,16 € sociálny fond
MŠ. Zvyšok sumy 0,78 e za stravný lístok uhradí zamestnanec MŠ sám na
nasledujúci mesiac vždy najneskoršie do posledného dňa bežného mesiaca.

l.
2.

3.

4.

Čl. III.
Spôsob platby
Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať prevádzkové a stravné náklady na základe
vyúčtovania dodávateľom.
Vyúčtovanie za predchádzajúci mesiac vykoná dodávateľ odberateľovi na základe
počtu odstravovaných obedov zamestnancov každej MŠ zvlášť vystavením faktúry
do 8.dňa bežného mesiaca.
Súčasťou faktúry je zoznam stravujúcich sa zamestnancov MŠ.
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
Materská škola uhradí náklady za stravné na účet Školskej jedálne vo VÚB
Bratislava- Lamač
Čl. IV
Doba platnosti

l. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda" platnosť dňom jej
. podpísania obidvomi zmluvnými stranami
2. Táto zmluva môže byť doplnená formou dodatkov odsúhlasenými obidvoma
zmluvnými stranami, tieto nadobúdajú účinnosť po podpísaní obidvoma zmluvnými
stranami, inak je jej dodatok neplatný
3. Zmluva môže byť z akýchkoľvek dôvodov zrušená obidvoma zmluvnými stranami a
to písomnou formou s dvojmesačnou výpovednou lehotou
4. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení
písomnej výpovede druhej strany.
ČI.V

Ďalšie podmienky
l. V prípade zmeny cien vstupov Ipotravinových, energetických, mzdových, DPHI si
dodávateľ vyhradzuje právo zmeny ceny stravného po prekonzultovaní s objednávateľom
formou dodatku ku zmluve
Čl. V
Záverečné ustanovenia
l. Pokia!' 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 v štyroch prvopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane
dva prvopisy
3. Dodávateľ aj odoberateľ si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
ju vlastnoručne podpísali

V Bratislave, dňa:

.................
/fat!!d

.

.

Mirka Strapeková, riaditeľka ŠJ
dodávateľ

........•.•.d:::.~

.

Lenka Kyse ová, riaditeľka MŠ
odberateľ
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