
Zmluva
o dodávke obedov uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších

predpisov

1. Dodávateľ:

Základná škola M.Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen
zast. Mgr. Ondrej Kanka, riaditeľ
IČO: 37888421
DIČ: 202 1668572
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Zvolen
Č. účtu: 8136412/0200

2. Odberateľ:

Špeciálna základná škola, Sokolská 111, 960 Ol Zvolen
zast. Mgr. Anna Kútna, riaditeľka
IČO: 35984651
DrČ: 2021606411
Bankové spojenie: ŠP Bratislava
Č. účtu: 7000104450/8180

I.
Predmet zmluvy

1) Predmetom zmluvy je výroba a dodávka obedov pre žiakov Špeciálnej základnej školy
vo Zvolene. Prípravu a dodávku obedov zabezpečí dodávateľ. Obedy budú vydávané
žiakom v priestoroch výdajnej školskej jedálne, Sokolská 111, Zvolen.

II.
Povinnosti dodávateľa

1) Dodávateľ bude pripravovať obedy podľa odporúčaných výživových dávok,
materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových
skupín stravníkov vydaných MŠVVaŠ SR, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov
a finančných podmienok na nákup potravín.

2) Obedy budú dodávané v prepravných termo nádobách, ktoré sú majetkom dodávateľa.
3) Prepravu obedov zabezpečí dodávateľ.
4) Zamestnankyne dodávateľa budú žiakom vydávať obedy v čase od 10,30 hod. do

12,00 hod.
5) Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní

všetkých ustanovení § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení

=



neskorších predpisov a vyhlášky Č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania
a príslušných hygienických a bezpečnostných predpisov.

6) V čase prerušenia prevádzky základnej školy, počas prázdnin a v prípade
nepredvídaných havarijných situácií dodávateľ nebude obedy poskytovať, o čom
odberateľa neodkladne upozorní.

III.
Povinnosti odberateľa

1) Odberateľ každý pracovný deň do 8,30 hod. nahlási dodávateľovi počet stravníkov na
príslušný deň. Dodávateľ o počte nahlásených jedál vedie evidenciu. Odberateľ pri
preberaní stravy svojim podpisom potvrdí počet nahlásených a odobratých jedál na
príslušný kalendárny deň.

IV.
Spracovanie osobných údajov

1) Dodávateľ bude spracúvať osobné údaje žiakov Špeciálnej základnej školy vo Zvolene
v rozsahu:
- meno a priezvisko
- bydlisko
- dátum narodenia a miesto

2) Spracúvanie osobných údajov zahŕňa ich získavanie, zhromažďovanie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a uchovávanie na základe platných
právnych predpisov.

3) Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí osobné údaje proti ich odcudzeniu, strate,
poškodeniu ako aj k neoprávnenému prístupu a ich rozširovaniu.

4) Dodávateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok daných
touto zmluvou.

5) Za účelom spracúvania osobných údajov žiakov Špeciálnej základnej školy vo
Zvolene sa zmluvné strany zaväzujú postupovať v zmysle ustanovení zákona Č.

42812002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V.
Cena a platobné podmienky

1) Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať režijné náklady na prípravu jedla za odobraté obedy
podľa rozhodnutia riaditeľa školy o stanovení hodnoty jedla a úhrady za stravovanie,
ktoré je uvedené v prílohe Č. 1 zmluvy aje jej neoddeliteľnou súčasťou. (v prílohe
opraviť číslo vyhlášky).

2) Fakturácia bude realizovaná vždy po uzavretí kalendárneho mesiaca do 5 dní
v nasledujúcom mesiaci so splatnosťou 10 dní od doručenia faktúry odberateľovi.

3) Faktúra za mesiac január 2013 bude realizovaná spolu s mesiacom február 2013.
4) Faktúra za mesiac december bude vystavená do 20.12. príslušného roka a uhradená

z rozpočtu príslušného kalendárneho roka.
5) Náklady na nákup potravín podľa vekových kategórií žiakov uhrádza zákonný

zástupca priamo na účet dodávateľa, v prípade hmotnej núdze je úhrada realizovaná
formou faktúry na Mesto Zvolen.



IV.
Doba trvania zmluvy

1) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2) Zmluvný vzťah môže byť ukončený:

a) dohodou zmluvných strán
b) výpoveďou

3) Zmluvu môže zmluvná strana vypovedať v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá
začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia
výpovede druhej zmluvnej strane.

V.
Záverečné ustanovenia

1) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

2) Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať iba po dohode
zmluvných stráv a formou písomného dodatku.

3) Vo veciach neupravených v tejto zmluve sa postupuje podľa ustanovení Občianskeho
zákonníka.

4) Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom, zmluva bola
spísaná na základe ich slobodnej vôle, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak
jednostranne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

5) Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých obdrží objednávateľ 1
vyhotovenie a poskytovateľ l vyhotovenie.
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riaditeľ
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Mgr. Anna Kútna
riaditeľka



Základná škola, M.Rázusa 1672/3, Zvolen 96001

Stanovenie hodnoty jedla a úhrady za stravovanie.

Na základe zákona č 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov podľa Novelizácie Č. 3 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Zvolen Č. 111, piateho dielu§ 12, ods. 1,
písm. b) 1 a ods. 4 a o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Stanovujem

hodnotu jedla a úhradu za stravu žiakov a dospelých osôb v zariadení školského stravovania v Základnej
škole, M.Rázusa 1672/3, Zvolen s účinnosťou od I.septembra 2011 nasledovne:

l.stupeií
finančný limit
réžij né náklady
hodnotajedla

úhrada žiaka

1,03 €
0,86 €
1,89 €
1,03 €

ILstupeií
finančný limit
réžijné náklady
hodnota jedla

úhrada žiaka

1,10 €
0,86 €
1,96 €
1,10 €

I.stupeň hmotná núdza
finančný limit
réžijné náklady
hodnota jed la
dotácia štátu

1,03 €
0,86 €
1,89 €
1,00 €

úhrada žiaka 0,03 €

Il.stupeň hmotná núdza
finančný limit
réžijné náklady
hodnotajedla
dotácia štátu

1,10 €
0,86 €
1,96 €
1,00 €

Záldadná~ola
M. Rázusa 1672/13, Zyplen

...................... _--,--

úhrada žiaka 0,10 €
Mgr. On dr . Kanka

riaditeľ školy


