
Zmluva o zabezpečení stravovania

uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka

Článok 1 
Zmluvné strany

Dodávateľ: Základná škola
Sídlo: Školská 235/10, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpený: Mgr. Soňou Kovárovou - riaditeľkou školy
Právna forma: rozpočtová organizácia
Bankové spojenie: PRIMÁ a.s., Považská Bystrica
Číslo účtu: 2836438001/5600
IČO: 31202331
Zriaďovateľ: Mesto Považská Bystrica
(ďalej len dodávateľ)

Odberateľ: Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa
Sídlo: Jesenského 246/10, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpený: Mgr. Blankou Cedzovou - riaditeľkou školy
Právna forma: rozpočtová organizácia
Bankové spojenie: PRIMÁ a.s. Považská Bystrica
Číslo účtu: 2820831001/5600
IČO: 35995939
Zriaďovateľ: Mesto Považská Bystrica
(ďalej len odberateľ)

Článok 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania, výroba a podávanie stravy 
dodávateľom, pre stravníkov odberateľa.

2. Za stravníka sa podľa tejto zmluvy považujú dospelí stravníci (zamestnanci) 
odberateľa.

3. Na realizáciu predmetu zmluvy podľa čl. 2 ods. 1 zmluvy sa dodávateľ zaväzuje 
vyrábať a podávať stravu pre stravníkov odberateľa za podmienok ustanovených touto 
zmluvou (ďalej len zabezpečovať).

4. Za stravu sa považuje teplé jedlo - obed (polievka a hlavné jedlo) - vyrobené 
v súlade s právnymi predpismi a osobitnými normami.

Článok 3 
Čas a miesto plnenia

1. Dodávateľ je povinný zabezpečovať teplú stravu - obed - v súlade s čl. 2 ods. 3 
tejto zmluvy, a to jedenkrát denne v čase školského vyučovania (pracovný deň) od ll15 
hodiny do 134:i hodiny.

2. Dodávateľ je povinný zabezpečiť výrobu a podávanie stravy v súlade splatnými 
právnymi predpismi a hygienickými normami.



Článok 4 
Cena a spôsob platby

1. Celková cena stravného lístka určená zriaďovateľom je 2,10 €
Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi za každé jedlo - obed - skutočne vydané 

dodávateľom a odobraté dospelým stravníkom (zamestnancom), príspevok zamestnávateľa je 
vo výške 1,16 €

- z toho: 0,25 € ako príspevok zamestnávateľa na potraviny
: 0,91 € ako príspevok zamestnávateľa na réžiu.

2. Platbu je odberateľ povinný uhrádzať mesačne, a to na základe riadne vystavených 
faktúr od dodávateľa, vždy do piateho dňa mesiaca nasledujúceho po uskutočnenom plnení 
v prospech účtov dodávateľa, ktoré sú uvedené v čl. 1 tejto zmluvy a to nasledovne :

- príspevok zamestnávateľa na potraviny a réžiu na účet č. 2836431002/5600

3. Počet skutočne vydaných a odobratých jedál - obedov - podľa čl. 4 ods. 1 tejto 
zmluvy preukazuje dodávateľ odberateľovi Základnej umeleckej škole Imra Weinera Kráľa, 
Jesenského 246/10, 017 01 Považská Bystrica.

Článok 5 
Ďalšie dohodnuté podmienky

1. Každý stravník odberateľa si je povinný zakúpiť pri prvom predložení dokladu 
o zaplatení stravy , na vlastné náklady kreditnú kartu v hodnote určenej dodávateľom 
v priestoroch kancelárie školskej jedálne. Kreditná karta nahrádza stravné lístky a vydáva sa 
na dobu neurčitú.

2. V prípade zmeny limitu na spotrebu potravín bude odberateľ rešpektovať zmenu 
hodnoty stravného lístka.

Článok 6
Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy je možné meniť len písomnými dodatkami k nej po dohode 
zmluvných strán.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. 06. 2014.
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden rovnopis a jeden rovnopis obdrží zriaďovateľ dodávateľa.

V Považskej Bystrici dňa 02. 09. 2013

Odberateľ: Dodávateľ:


