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Zmluva o poskytovaní stravy 
 

 

Zmluvné strany 

 

Dodávateľ: Základná škola s materskou školou Hany Ponickej 

 Družstevná č. 11, 985 11  Halič 

 v zastúpení: Mgr. Radoslav Čičmanec, riaditeľ školy 

 IČO: 37828886 

 DIČ: 2021619974 

 Číslo účtu: SK11 5600 0000 0060 1273 2003 

 Kontakt: 0907 716 412 

 (ďalej len „dodávateľ“) 

 

Odberateľ: Obec Tomášovce 

 Partizánska 132/7, 985 56  Tomášovce 

 v zastúpení: Ing. Ján Mičuda, starosta obce 

 IČO: 00316474 

 DIČ: 2021251023 

 Číslo účtu: SK40 5600 0000 0060 4959 4003 

 Kontakt: 047/4371446 

 (ďalej len „odberateľ“) 

 

uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní stravovacích služieb (ďalej len „zmluva). 

 

I. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je dodávka stravy pre deti a zamestnancov Základnej a Materskej školy v 

Tomášovciach, Školská 182/30, 985 56  Tomášovce a podmienky, za ktorých bude strava dodávaná. 

 

II. Podmienky poskytovania stravy 

1. Dodávateľ zabezpečí stravovanie detí a zamestnancov ZŠ a MŠ odberateľa prostredníctvom zariadenia 

školského stravovania uvedeného právneho subjektu podľa receptúr školského stravovania a dodržania 

HACCP. 

2. Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne stanovený počet obedov pre žiakov a zamestnancov ZŠ a MŠ 

na základe týždenného jedálneho lístka.  

3. Dodávateľ  bude pripravovať a dodávať denne stanovený počet desiat, obedov a olovrantov  pre deti MŠ na 

základe týždenného jedálneho lístka. 

4. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a vydané množstvo stravy pri dodržaní všetkých hygienických 

a bezpečnostných predpisov. 

5. Odberateľ je povinný nahlásiť presné počty stravníkov deň vopred do 14.00 hod. 

6. Strava bude odberateľom vyzdvihnutá v nasledovnom čase: 

a) desiata o 08.30 hod., 

b) obed o 10.30 hod., 

c) olovrant o 14.20 hod.  

7. K vyzdvihnutiu stravy dôjde v Základnej škole s materskou školou Hany Ponickej. Zodpovednou osobou pri 

výdaji je vedúca školskej jedálne dodávateľa Mgr. Iveta Látková. Strava sa bude prenášať v termoizolačných 

nádobách na to určených, voziť osobným autom zabezpečeným odberateľom pri dodržaní hygienických 

predpisov. Odberateľ zodpovedá za zabezpečenie zodpovednej osoby, ktorá bude pri preberaní stravy 

u dodávateľa. Po dovezení stravy sa odoberú vzorky a uschovajú sa v chladničke na mieste na to určenom. 
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8. Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknuté reklamácie budú riešiť do 24 hodín od ich vzniku. 

 

III. Doba plnenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 08.02.2021 do 31.03.2021. 

2. Odberateľ aj dodávateľ si vedú presnú evidenciu odobratej stravy a po ukončení mesiaca si vzájomne 

odkontrolujú počty odobratej stravy. 

 

IV. Cena za služby a spôsob úhrady 

1. Finančné pásmo na nákup potravín je stanovené podľa vekových kategórií. 

2. Cena za stravu je stanovená v nasledovnej výške: 

 

 
náklady na nákup 

potravín 

režijné 

náklady 

Spolu 

deti materskej školy Tomášovce – stravníci od 2 

do 6 rokov 

desiata -    0,36 EUR 

obed -       0,85 EUR 

olovrant – 0,24 EUR 

- 1,45 EUR 

zamestnanci MŠ Tomášovce obed -       1,33 EUR 1,62 EUR 2,95 EUR 

žiaci základnej školy Tomášovce – stravníci od 6 

do 10 rokov 
obed -       1,15 EUR - 1,15 EUR 

zamestnanci ZŠ Tomášovce obed -       1,33 EUR 1,62 EUR 2,95 EUR 

 

3. Zamestnanci ZŠ a MŠ Tomášovce prispievajú na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni na jedného 

stravníka mesačne vo výške 3,00 Eur pri minimálnom odbere 5 porcií mesačne. 

4. Cenu za služby bude dodávateľ fakturovať odberateľovi mesačne, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca 

so splatnosťou 14 dní. 

 

V. Záverečné ustanovenia 

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného dodatku podpísaného 

obidvoma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po 

zverejnení na webovom sídle odberateľa. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho dva pre dodávateľa a dva pre odberateľa. 

 

 

V Haliči, dňa 05.02.2021 Vo Tomášovciach, dňa 05.02.2021 

 

 

 

 

    Mgr. Radoslav Čičmanec v.r.                                                                 Ing. Ján Mičuda v.r. 

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

  za dodávateľa za odberateľa 

  Mgr. Radoslav Čičmanec Ing. Ján Mičuda 

  riaditeľ školy starosta obce 

 


