Zmluva o zabezpečení stravovania
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
Dodávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:

SOŠ, školská jedáleň
Ul. Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
Ing. Ján Kunovský - riaditeľ SOŠ

Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zriaďovateľ:

Právna subjektivita - príspevková organizácia
42141443
2022670661
SK 2022670661
Štátna pokladnica
SK78 8180 0000 0070 0050 4585
Trenčiansky samosprávny kraj

Odberateľ:
Sídlo:
Zastúpený:

Obchodná akadémia
Jesenského 259/6
017 44 Považská Bystrica
PhDr. Katarína Dudrová

Právna forma:
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie:
Číslo účtu – IBAN:
Zriaďovateľ:

Právna subjektivita – rozpočtová organizácia
00162086
2020712309
Štátna pokladnica
SK87 8180 0000 0070 0500 6169
Trenčiansky samosprávny kraj

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania - výroba a podávanie stravy dodávateľom
pre študentov odberateľa.
2. Na realizáciu zmluvy podľa ods. 1 tohto článku sa dodávateľ zaväzuje
vyrábať a podávať stravu pre študentov odberateľa za podmienok ustanovených touto
zmluvou / ďalej len zabezpečovať /.

-23. Za stravu sa považuje teplé jedlo - raňajky, obed a večera, vyrobené v súlade
s právnymi predpismi a osobitnými normami podľa ods. 1 tohto článku zmluvy.
4. Za stravníkov sa podľa zmluvy považujú: „žiaci odberateľa.“

Článok III.
Čas a miesto plnenia
1. Dodávateľ je povinný zabezpečovať teplú stravu - obed, raňajky a večeru v súlade
s článkom II ods. 1 - 4 tejto zmluvy, a to 5 krát denne každý deň školského
vyučovania a pracovný deň v čase:
a) raňajky od 700 do 730 hod.,
b) obed
od 1130 do 1230 hod.,
c) večeru od 1800 do 1830 hod.,

2. Podávanie stravy zabezpečí odberateľ vo svojej školskej jedálni v súlade s platnými
právnymi predpismi a hygienickými normami.
3. V čase výdaja stravy – obeda zabezpečí odberateľ pregogický dozor v školskej jedálni.

Článok IV.
Cena a spôsob platby
1. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi za každé jedlo - obed ( raňajky, večeru )
skutočne vydané dodávateľom a odobraté stravníkom podľa článku II. ods. 4 – 4,13 €
celodenná strava a 1,51 € obed /finančný limit na potraviny 1,41€ + 0,10€, uhradený
odberateľovi žiakom, resp. jeho zákonným zástupcom).
2. Počet skutočne vydaných a odobratých jedál - obedov /R.D/podľa ods. 1 tohto článku
zmluvy preukazuje dodávateľ na TSK za každý mesiac do 10. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca počet skutočne vydaných hlavných a doplnkových jedál, menný
zoznam žiakov, s uvedením školy a triedy, ktorú študent navštevuje.

-3Článok V.
Ďalšie dohodnuté podmienky
1. Odberateľ si vyberá jedlo - obed z troch ponúk, podľa jedálneho lístka.
2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnuť odberateľovi jedálný lístok na príslušné obdobie.
3. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade plánovaných väčších opráv, havárie
a celozávodnej dovolenky v ŠJ upozorní na túto skutočnosť vedenie vašej školy.

Článok VI.
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 02.09. 2020 do 30.06. 2021
2. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
1 rovnopis a TSK 1 rovnopis.

V Považskej Bystrici

02.09. 2020

Odberateľ :

Dodávateľ :

.................................................

..................................................

