
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRAVOVANIA
t3l20L7

l. Zmluvné strany

Poskytovatel' stravova nia :

obchodné meno: Základná škola, Vendelína Javorku 32,0LO 01Žilina
V zastúpení: RNDr. Jana Popluhárová Čellárová- riaditeí školy
So sídlom: V. Javorku 32, o1o 01Žilina
lČo: 378L29o4
DlČ: O2O2L6697I6
Bankové spojenie: PRlMA banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 030372300315600
lBAN: SK05 5600 0000 0003 0372 3003

zriadbvateí: Mesto Žilina
So sídlom: MsÚ, Námestie obetíkomunizmu ].,0]-1 31Žilina
tČo: 00327796
V zastúpení: lng. lgor Choma - primátor
(d'alej len poskytovateí)

odberatel' stravovania:
obchodné meno: Materská škola kotrčiná Lúčka

So sídlom: Kotrčiná Lúčka 102,013 02

Zriadbvateí: Obec Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka 64,013 02 Kotrčiná Lúčka
tČo: o032L397

Bankové spojenie: VÚg a.s.
Číslo účtu: oo23728432lo2oo

IBAN: SK94 0200 0000 0OOO 2372 8432
V zastúpení: Jozef Žabka - starosta
(d'alej len odberateí)

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravovania pre žiakov a zamestnancov
Materskej školy.

2. Pod poskytovaním stravovania rozumieme odber jedného hlavného jedla, desiaty
a olovrantu na jedného stravujúceho sažiaka v čase od 11.30 hod. do 12.00 hod.
v dňoch školského vyučovania

III. Všeobecné ustanovenia

1. Zákonný zástllpca žiaka uhráďza nákup potravín:
- lrí9 € na jedného žiaka pri celodennej strave (desiata + obed + olovrant).
- 0,96 € na jedného žiakapri poldennej strave (desiata + obed).
- 0,20 € príspevok narežijné naklady (platí rodič)



ostatní stravníci (zamestnanci MŠ) u|T ádzajt na nákup potravín - 111,9 €/osoba za
hlavné jedlo.
Platbaje mesačná, vopred, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet SJ
číslo: 0303 8340021 5600.
Dodávateť bude odberateťovi mesačne fakturovať režijné náklady podťa skutočne

odobraqýchjedál. Odberateť hradí fakturu do sedem dní na účet 030383400215600.
Výška režijných nákladov na jedného žiaka (pri celodennej i poldennej strave) je

1,46€(z toho zžkonný zástllpcažiakauhrádza},zo € a odberateť 1,26 €).

Výška nákladov ostatných stravníkov:

finančný limit ná nákup potravín 1,19 €
režijné náklady na jedno hlavné jedlo 1"46 €
cena obeda 2,65 €

7. Dopravu zabezpeěi odberatel'.
8. oďberateť po.|iy.re vlastné nádoby pre prepravu stravy a tieto nádoby bude udržiavať

v čistote.
9. Strava sa odlrlasuje a prihlasuje do 10:00
l0. Súěasťou faktúry bude príloha, v ktorej

odobratých obedov, za ltčené obdobie.

|y . záv erečné ustanovenia

Zmluva sauzatvárana dobu určitú od 1-9.2017 do 30.6,2018

Zm|uva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a ÚČinnosť

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka.

Meniť alebo iušiť Žmluvu je možné iba v písomnej podobe po vzájomnej dohode

zmluvných strán.
Každá zo zmluvných strán móže zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota je jeden

mesiac azaěínaplynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola

ýpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorych zmluvné stanY obdrŽia

po dvoch vyhotoveniach.
Žmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je zrozumiteťný, zmluvu uzavreli

slobodne, vážne, nie v tiesni,naznakčoho ju vlastne podpisujú,

v Žiline dňa: 04,09.2017
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Príloha: Počet stravníkov žiakov a zamestnancov škólky
počet cudzích stravníkov
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