
DOHODA
o zabezpečovaní dovozu obedov -

1. Základná škola Dominika Sávia, Hodžová 9,96001 Zvolen

v zastúpení:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mgr. Juraj Kubiš
17060265
VÚB Zvolen
21832-412/0200

a

2. Základná škola, M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen

v zastúpení:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mgr. Ondrej Kanka
37888421
VÚB Zvolen
8136412/0200

(ďalej len" Základná škola ,,)

uzatváraj ú túto

dohodu o zabezpečovaní dovozu stravy

Čl. l.
Základné ustanovenia

1. Základná škola Dominika Sáviaje vlastníkom služobného osobného motorového vozidla
2. Základná škola, M. Rázusa zabezpečuje varenie obedov pre žiakov Špeciálnej základnej

školy Sokolská č.111, Zvolen na základe Zmluvy.
3. Žiaci Špeciálnej základnej školy boli zahrnutí do štatistického výkazu Škôl (MŠ SR) 40-01 .

Náklady na dovoz obedov sú preto súčasťou režijných nákladov Základnej školy, M. Rázusa
1672/3, Zvolen.

Čl. II.
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je zabezpečenie dovozu stravy Základnej školy Dominika Sávia zo
Základnej školy M. Rázusa, Zvolen na Špeciálnu základnú školu, Sokolská 111, Zvolen.

2. Základná škola Dominika Sávia sa zaväzuje, že zabezpečí dovoz stravy zo Základnej školy
v dňoch školského vyučovania do Školskej jedálne Základnej školy, Sokolská 111, Zvolen



Čl. III.
Doba

1. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.01.2011.

Čl. IV.
Cena a platobné podmienky

1. Účastníci dohody sa dohodli na cene za poskytnuté služby v paušálnej výške 100 € mesačne.
2. Druhá zmluvná strana uhradí dohodnutú cenu na základe faktúry, ktorú vyhotoví Základná

škola Dominika Sávia štvrťročne. Splatnosť faktúry je do 15 dní od jej doručenia druhej
strane.

Čl. V.
Ostatné dojednania

1. Odber stravy zo Školskej jedálne Základnej školy sa uskutoční o 10.00 hod. A to do nádob z
PVC, ktoré budú uložené v prepravných košoch.

2. Nádoby prevezme vodič Základnej školy Dominika Sávia zo Špeciálnej školy, Sokolská
111 Zvolen cestou do Školskej jedálne Základnej školy, kde ich odovzdá a následne ich
odvezie na Špeciálnu základnú školu, Sokolská 111, Zvolen.

3. Za obsah nádob zodpovedá Školská jedáleň pri Základnej škole.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda môže byt' ukončená dohodou alebo vypovedaná ktoroukoľvek zmluvnou
stranou písomnou výpoveďou. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po dni doručenia výpovede druhej strane.

2. Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých obdrží po dve vyhotovenia každý
účastník dohody.

3. Účastníci dohody prehlasujú, že dohodu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.

Vo Zvolene dňa 01.01.2011
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