
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRAVOVANIA

Č. 8/2012

Zriaďovateľ: presná adresa: Mesto Žilina
So sídlom : MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1 ,011 31 Žilina

1. Poskytovateľ stravovania :
názov: Školská jedáleň pri Základnej škole, V. Javorku 32, Žilina 01001
sídlo: V. Javorku 32,01001 Žilina
štatutár: RNDr. Čellárová Jana - riaditeľka školy
IČO: 37812904 DIČ: 2021669716
bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s.
číslo účtu 0303723003/5600
zriaďovateľ : Mesto Žilina
v zastúpení : Ing. Igor Choma
/ ďalej len poskytovateľ /

2. Odberateľ
názov Spojená škola
sídlo Ul. Hlinská 31, O 1O O1 Žilina
štatutár Ing. Helena Milčevová
IČO 00158623 DIČ :2020644923
bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko, a.s.
číslo účtu : 5700027100/5600
zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
v zastúpení : Ing. Blanár Juraj

II. Predmet zmluvy

1.Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravovania pre žiakov Spojenej školy Ul.
Hlinská 31,01001 v Žiline v Školskej jedálni pri Základnej škole V. Javorku 32 v Žiline
010 Ol.

2.Pod poskytovaním stravovania rozumieme odber jedného hlavného jedla, vrátane nápoja
denne, prostredníctvom čipových kariet.

3.Čipové karty zabezpečuje poskytovateľ stravovania, ktorú si zaplatí stravník školskej
jedálne.

4.Čipová karta je určená na vydanie hlavného teplého jedla v školskej jedálni
poskytovateľa.

5. Cena stravného lístka je stanovená na základe hodnoty potravinových nákladov najedlo
a výšky nákladov na réžiu určenú zriaďovateľom základnej školy.

6. Cena jedného hlavného jedlaje 1,29 € .

7. Uvedenú cenu uhrádzajú žiaci poskytovateľovi stravy na účet, šekom, EB.



IV. Platové podmienky

1. Odberateľ bude poskytovať príspevok na režij né náklady žiakom - stravníkom na jedno
hlavné jedlo vo výške, ktorú určí Žilinský samosprávny kraj svojím rozhodnutím. ŽSK
prispieva žiakom stredných škôl, ktorí sa stravujú v školských stravovacích zariadeniach
stredných a základných škôl 0,80 € na jedno odobraté jedlo.

2. Poskytovateľ bude mesačne fakturovať výšku režijných nákladov podľa počtu odobratých
jedál.

3. Súčasťou faktúry bude príloha, v ktorej bude menný zoznam žiakov, počet odobratých
obedov príslušného žiaka za určené obdobie, výška úhrady za stravu, ktorú žiak zaplatil
priamo poskytovateľovi (šekom, príkazom, v hotovosti a pod.).

4. V prípade neúplnej faktúry odberateľ faktúru neprepláca.

V. Všeobecné ustanovenia

1.Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 03.09.2012 do 31.12.2012.
2.Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
3.Meniť alebo rušiť zmluvu je možné iba v písomnej podobe.
4.Každá zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať. Výpovedná doba je tri mesiace

a začína plynúť dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď do-
ručená druhej zmluvnej strane.

S.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých zmluvné strany obdržia po
dvoch exemplároch.

6.Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoruč-
nými podpismi.

7. Počas školských prázdnin zmluva neplatí. / Júl, august.!
8. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa

§ 47 a Občianskeho zákonníka.

V Žiline dňa: 03.09.2012


