Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluvné strany
A. Gymnázium Ladislava Novomeského Senica, Dlhá 1037, 905 40 Senica
Zastúpené: Mgr. Pavlom Otépkom, riaditeľom školy
IČO: 00160342
DIČ: 2021063517
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000496028/8180
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0049 6028
/ďalej len dodávateľ/
B. Obchodná akadémia, Dlhá 257, 905 01 Senica
Zastúpená: Ing. Miroslavou Príkopovou, riaditeľkou školy
IČO: 00400220
DIČ: 2021087013
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK36 8180 0000 0070 0049 4671
/ďalej len odberateľ/
uzatvorili v súlade s § 269 odsek 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky túto Zmluvu o poskytovaní stravovacích služieb.
Článok 1
Predmet a účel zmluvy
(01) Predmetom tejto zmluvy je príprava obedov pre zamestnancov a žiakov Obchodnej akadémie
Senica.
(02) Dodávateľ sa zaväzuje, že dodávaná strava bude zodpovedať príslušným ustanoveniam zákona
č. 245/2008 Z. z. školský zákon, vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania,
kvalitatívnym zásadám pre zostavovanie jedálnych lístkov a odporúčaným energetickým a výživovým
hodnotám.
Článok 2
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
(01) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do ukončenia rekonštrukcie kuchyne Obchodnej akadémie.
(02) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán
b) dokončením rekonštrukcie kuchyne Obchodnej akadémie
Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
(01) Odberateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť tri kuchárky na výpomoc do školskej kuchyne v čase od 6.30 do odvozu stravy
b) zabezpečiť pracovné ochranné pomôcky na vlastné náklady (odev a obuv)
c) predložiť odberateľovi zdravotné preukazy kuchárok, doklady o účasti na školení o BOZP a PO,
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti,
Záznam o oboznámení zamestnanca povereného obsluhou plynových zariadení
d) objednať telefonicky požadované množstvo hotových jedál deň vopred do 14.00 hod.
e) viesť evidenciu prevzatých jedál
f) zabezpečiť hygienicky nezávadné nádoby na prevoz hotových jedál
g) zabezpečiť prevoz stravy a výdaj stravy vlastnými zamestnancami

(02) Dodávateľ sa zaväzuje:
a) zostaviť týždenný jedálny lístok a oboznámiť s ním odberateľa najneskôr do štvrtého dňa
každého kalendárneho týždňa.
b) pripraviť a dodať hotové jedlá podľa platných receptúr s dodržaním hygienických predpisov
a noriem spotreby surovín
c) zabezpečiť výdaj hotových jedál každý deň v čase školského vyučovania od 11.00 hod.
d) oboznámiť zamestnancov odberateľa s Pracovným poriadkov školskej kuchyne Gymnázia
Ladislava Novomeského Senica, s návodmi na obsluhu pracovných strojov
e) zabezpečiť šatňové skrinky pre zamestnancov OA Senica
e) zabezpečiť likvidáciu odpadkov zo stravy
Článok 4

Cena a platobné podmienky
(01) Cena jedného obeda:
TTSK - VZN č.
25/2012 príloha č. 1

TTSK – VZN č.
25/2012- príloha č. 4

Obed - žiak

1,12

0,20

Obed - zamestnanec

1,12

0,20

Hodnota obeda

55
%
režijných
nákladov na 1 obed

Cena spolu

1,32
1,25

2,57

(02) Cena je stanovená na základe finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo pre stredné
školy podľa vekových kategórií stravníkov určeného zákonom číslo 245/2008 Z. z. a MŠVaT a VZN č.
25/2012 Trnavského samosprávneho kraja (2. finančné pásmo – výška príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na nákup potravín, 3. finančné pásmo – výška príspevku na režijné náklady).
(03) Faktúra za odobratú stravu bude vystavená dodávateľom po ukončení kalendárneho mesiac, na
základe skutočne odobratej stravy.
(04) Splatnosť faktúry je 14 dní.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
(01) Zmluvné strany sa zväzujú poskytovať si navzájom potrebnú súčinnosť pre nadobudnutie
účinnosti tejto zmluvy a pre jej bezproblémové obojstranné plnenie. Prípadné spory, ktoré by mohli
vzniknúť z plnenia tejto zmluvy, budú prednostne riešené dohodou zmluvných strán.
(02) Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
číslo 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
(04) Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na
základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
(05) Zmluva nadobudne platnosť jej podpisom obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobudne účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia na webovom sídle
zmluvných strán, pričom rozhodujúce je prvé zverejnenie.
(06) Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch dostane každá zo zmluvných
strán a každá má platnosť prvopisu.

V Senici dňa

............................................................
dodávateľ

V Senici dňa

.........................................................
odberateľ

