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Zmluvné strany:

1. Obchodné meno:
V zastúpení:
So sídlom:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
tČo:
ako poskytovatel'

2. Obchodné meno:
V zastúpení:
So sídlom:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
tČo:
ako odberatel'

l.

I. Predmet zmluvy

Predtr.etom tejto zmluvy je poskytovanie stravovacích služieb - príprava a výdaj stravy
pre zamestnallcov Materskej školy, Suvorovov a 2797 120,010 01 Žilina.
Zatnestnanci odberatel'a budú odoberat' jeden druh hlavného jedla vrátane vhodnélio
nápoja v priebehu pracovnej zmeny.

II. Osobitné ustanovenia

Cena hlavného jedla je 2,7] € (z toho í-rnančná norTna l,33 €, režijné náklady 1 ,44 €).
PoskYtovatel' fakturuje odberatel'ovi režijné náklady 1,44 € apríspevok na potravirry
Vo výŠke 0,08 €, čo predstavuje 55% povinného príspevktr zamestnávatel'a
zatnestnancovi na stravu z ceny obeda. Poskytovatef fakturuje odberatel'ovi nresačne
sociálnY Íbnd vo výške 0,17 €. Zvyšnú čast'ceny obeda 1,08 € hradí zarnestnatrec sám.
Zamestnanec uhrádza platbu_ vždy mesiac vopred, formou poštových poukážok alebo
bankovým prevodotn na účet Šr src+t 5600 0000 0003 0383 4002.
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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRAVOVACÍCH SLUŽIEB
0312020

Základná škola, J amá 20, Žilina
Mgr. Ján Kotman - riaditeť školy
Jamá20,0l0 Ot Žilina
PRIMA banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK41 5600 0000 0003 0383 4002
37813277

Materská škola Suvorovova 2797120
PhDr. Renáta Migátová - riaditeťka MŠ
Suvorovova 2797 l20, 0 1 0 0 1 Žilina
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK74 5600 0000 0003 5526 3002
37905I12
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základná §kala, J*rná 20, 010 01 žitina
E*jnrnn§*gmnil,§§m tťlřtll.t§jarna.ed$p§§§"§r§

Režijné náklady, pdspevok na potraviny a sociálny fond bude poskytovateí mesaěne
účtovať podl'a skutoěne vydaných obedov. Odberateť uhradí faktúru do 7 dní na účet ŠJ
SK41 5600 0000 0003 0383 4002.
V pfipade zvýšenia finančného limitu na nákup potravín ako aj zvýšenia režijných
nákladov je poskytovateť povinný túto úpravu odsúhlasiť s odberateťom a to formou
písomného dodatku k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb.
Obed sa odhlasuje jeden deň vopred do 14:00, v pondelok do 7:00. Za neodhlásený
a neodobratý obed sa neposkytuj e žiadna náhrada.

záverečné ustanovenia

1. Ztn7uvasauzatvárana dobu určitú od2.9.2020 do 31. 8. 202l.
2. Táto zrnluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost'

dňorn nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
3. Každá zo zmluvných strán móže zmluvu písomne vypovedat'. Výpovedná lehota je

1-mesačná a začína plynút' prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoved' dortrčená druhej zmluvnej strane.

4, Menit' alebo rušit' zmluvu je možné po vzájomnej dohode zmluvných strán v písornnej
fonne,

5. Znrluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je im zrozumiíelný, zmluvu uzavreli
slobodne, vážne, nie v tiesni , na znak čoho ju vlastnoručne podpisujir.

]. Táto zrnluva sa vylrotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán

obdrží po jedrrom.
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4.

5.

v Ži\ine, dř,r- 27.8.2020

7.áklďnáškola
Iaíná20žtllne o

ovatel':

niATEH§KA ŠKoLA
Sworovova2797120-íutul 

z
Oďberateí/ /"


