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Zmluva o poskytovaní stravy 
medzi zmluvnými stranami: 

Dodávateľ: Materská škola 
Komenského 113 7 /3 7 Sereď 926 O 1 
IČO : 37839993 
DIČ : 2021674523 
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka ii.S. 
číslo účtu : SK15 0200 0000 0011 2433 075·1 
v zastúpení: Bc. Iveta Fraňová riaditeľka 
telefonický kontakt: 031/789 38 95, 0911 011 508 
email: mskomsered@azet.sk 
Osoba poverená plnením zmluvy: Jana Adamčová, vedúca ZŠS 
telefonický kontakt: školská jedáleň 0918 059 127 
(ďalej len „dodávatel"') 

a 
. 

Odberateľ: DOC STONOŽKA 
Jesenského 2936, Sereď 926 O 1 
IČO: 50 285 27ľ 
DIČ: 

I 

v zastúpení : Bc. Pavlína Karmažínová 

bankové spojenie: VUB banka 
číslo účtu: SK49 0200 0000 0037 4444 1953 
telefonický kontakt: 0905 733 822 
email: docstonozka@gmail.com 
(ďalej len „odberateľ, spoločne ako ,,zmluvné strany") 
za týchto podmienok: 

Článok 1. 
Predmet zmluvy 

1) Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravy (príprava) pre odberateľa zo strany 
dodávateľa. 

2) Odberateľom stravy budú deti DOC Stonožka. 
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Článok II. 
Podmienky poskytovania stravy a miesto odberu stravy 

1) Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne stanovený počet obedov, hlavné jedlo 
a olovrant podľa receptúr racionálneho stravovania na .základe týždenného jedálneho 
lístka. 
2) Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní 
všetkých hygienických a bezpečnostných predpisov. 
3) Nádoby na prevoz stravy zabezpečuje odberateľ, dodávateľ poskytol priestory na 
udržiavanie hygienickej nezávadnosti nádob. '· 
4) Odvoz stravy z miesta odl:ieru stravy do DOC Stonožka zabezpečí odberateľ nl 
vlastné náklady a to vhodným dopravným prostriedkom pri dodržiavaní hygienických 
predpisov. 
5) Počet odobraných obedov na daný mesiac je odberateľ povinný nahlásiť 
qodávateľovi najneskôr do posledného pracovného dňa predchádzajúceho mesiaca. 
6) Odberateľ je povinný nahlasovať úpravu počtu odobratých obedov minimálne do 
7 .00 hod daného dňa na tel. č. 0911 448 530. 
7) Miestom odberu stravy je Školská jedáleň, Komenského 1137 /37, Sereď. 
8) Čas vyzdvihnutia stravy je: 
Obed a olovrant v čase od 11 :00 hod. do 11: 1~ hod. 

Článok III. 
Doba platnosti zmluvy a výpoveď zmluvy 

1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 04.09.2017 do 30.06.2018. 
2) Odberateľ môže v prípade nedodržania podmienok uvedených v článku II. bod 1) a 
2) od zmluvy odstúpiť. . 
3) Zmluvu je možné vypovedať vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

.alebo písomnou výpoyeďoujednej zo strán, s výpovednou lehotou 1 (slovomjeden) 
mesiac, ktorá začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca od doručenia 
výpovede. 
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Článok IV. 
Cena a úhrada nákladov z stravovanie 

1) Stravná jednotka je stanovená na sumu 0,72 Eur s DPH+ réžia 0,94Eur s DPH 
2) Úhrada nákladov na stravovanie bude zabezpečená jeden krát mesačne a v danom 
mesiaci do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na základe vystavených 
poštových poukážok zo strany dodávateľa odberateľovi. 
3) Poštové poukážky vystaví dodávateľ do 3. kalendárneho dňa v mesiaci. 
4) Platba za stravovanie sa vypočíta ako násobok počtu dní krát stravná jednotka 0,72 
Eur. Vypočítanú sumu hradí v plnej výške "Odberateľ na účet Dodávateľa do 10. dňa 
daného mesiaca. '· 

5) Hodnota neodobratých stravných jednotiek v bežnom mesiaci, ktoré boli voJed 
odhlásené, sa vyúčtuje v ďalšom kalendárnom mesiaci. 
6) Pri neuhradení odobranej stravy zo strany stravníka sa odberateľ zaväzuje dlžnú 
sumu uhradiť do 30 dní nasledujúceho mesiaca 

• 7) V prípade, že náklady na stravovanie nebudú uhradené do 15. dňa daného mesiaca, 
nebude Odberateľovi strava poskytnutá. 
8) Dodávateľ je oprávnený zmeniť výšku stravnej jednotky na základe zmeny 
všeobecqe záväzného predpisu, alebo na základe cenového predpisu, alebo ak sa zmení 
rozsah alebo kvalita poskytovaných služieb~ 
9) Prehodnotenie podmienok zmluvy je možné 4 krát do roka, v prípade zvýšenia cien 
vstupných surovín a energií. 

Článok V. 
Reklamácia 

' 1) Reklamáciu stravy (počet, kvalita) musí odberateľ uplatniť priamo pri preberaní 
tovaru. 
2) Pokial' ide o reklamáciu stravy, ktorá pri preberaní.nebola zjavná, uplatní odberateľ 
reklamáciu bezodkladne po zistení . 

. 3) Zmluvné strany s.a dohodli, že vzniknuté reklamácie budú riešiť do 24 hodín od ich 
vzniku. " 
4) Odberateľ je povinný viesť si internú evidenciu mesačného menného prehľadu 
odobratých jedál. 
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Článok VI. 
Práva a povinnosti zmlu\'Dých strán 

1) Dodávateľ sa zaväzuje dodať na základe objednávky stravu v predpísanej kvalite a 
množstve. 
2) Dodávateľ zodpovedá za kvalitu, hygienickú bezchybnosť a predpísanú hmotnosť 
stravy len do prevzatia poverenou osobou odberateľa. 

3) Odberateľ sa zaväzuje odhlasovať stravu u dodávateľa len u vedúcej zariadenia 
školského stravovania a to najneskôr do 7 .00 hod daného dňa. 
4) Odberateľ sa zaväzuje odobrať objednanú stravu poverenou osobou, ktorá musí 
vlastniť zdravotný preukaz. · 

, 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenie 

1) Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno realizovať len formou písomných dodatkov, 
podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
2) Zmluvné strany vyhlasujú, že so zmluvod sa dôkladne oboznámili, jej obsahu 
rozumejú a na mak súhlasu ju podpisujú. 
3) Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, .z toho dva pre dodávateľa ajedna pre 
odberateľa. 

4) Zmluva nadobudla platnosť podpisom oboch zmluvných strán. 

V Seredi dňa 4.9.2017 

DOC STONOžKA 
občianske :združenie 
IČO: 50 285 271 

.,.... nA MVSR č.spisu UVS/1·~· 

Za odberateľa ..... .!.~ .. ... . 
Bc.Pavlína Karmažínová 

Za dodávateľa ....... ~-~-
Bc. Iveta Fraňová 
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