
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 2/2019 

 

 

ZRIAĎOVATEĽ: BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

 

1. Poskytovateľ stravovania: Spojená škola, SNP 30 900 28 Ivanka pri Dunaji 

 Miesto:  Školská jedáleň, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo 

 Štatutár:  Ing. Katarína Kubišová – riaditeľka školy 

 IČO:   42128919 

 DIČ:   2022503923 

 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

 IBAN:   SK69 8180 0000 0070 0047 3707 

 

 

2. Odberateľ:  Obecný úrad, Hlavná 111, 90027 Bernolákovo 

   Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

 Zastúpená:  Mgr. Richard Červienka, starosta obce 

 IČO:   304662 

 Bankové spojenie:  Tatra banka, a. s. Bratislava 

 IBAN:   SK56 1100 0000 0026 2173 0240 

 

 

I. PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie stravovania učiteľom ZUŠ Bernolákovo. 

2. Pod poskytovaním stravovania rozumieme odber jedného hlavného jedla, vrátane nápoja 

denne. 

 

 

II. MIESTO ODBERU STRAVY 

 

Školská jedáleň, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo v čase od 12:00 – 14:00 hod. 

 

 

III. ČAS TRVANIA ZMLUVY 

 

Zmluva sa uzatvára na obdobie: od 02.09.2019   do 30.06.2020 

 

 

IV. VÝŠKA STRAVNÉHO 

 

Príspevok za stravovanie v školskej jedálni s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj 

jedál a nápojov:  

 

úhrada za stravnú jednotku za dospelého:     3,50 € / 1 obed 

 

  

 

 

 



V. ÚHRADA NÁKLADOV NA STRAVOVANIE 

 

1. Úhrada nákladov na stravovanie bude realizované na základe vystavenej faktúry. 

2. Splatnosť faktúry je ihneď po jej doručení. Súčasťou faktúry bude príloha s menným 

zoznamom stravníkov. 

3. Dodávateľ je oprávnený meniť výšku stravnej jednotky na základe zmeny všeobecne 

právneho predpisu alebo na základe cenového predpisu alebo ak sa zmení rozsah alebo kvalita 

poskytovaných služieb. 

 

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje:  

1. poskytovať stravu na základe prihlásených učiteľov v predpísanej kvalite a množstve 

2. zodpovedá za kvalitu, hygienickú nezávadnosť, predpísanú hmotnosť stravy 

 

Odberateľ sa zaväzuje: 

1. odhlásiť odoberanie stravy za konkrétne osoby vždy do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa 

2. prihlásiť odoberanie stravy za konkrétne osoby do 8:00 hod. daného dňa – len vo 

výnimočných prípadoch 

 

 

VII. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

2. Meniť alebo rušiť zmluvu je možné iba v písomnej podobe. 

3. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať. Výpovedná doba je 3 mesiace a 

začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých zmluvné strany obdržia po 

jednom exemplári a jeden exemplár obdrží vedúca školskej jedálne. 

5. Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 

podpismi. 

 

 

 

V Ivanke pri Dunaji 28.08.2019 

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:        Odberateľ:  

 

 

__________________________      ____________________________ 

Ing. Katarína Kubišová           Mgr. Richard Červienka 

       riaditeľka školy                 starosta obce 


